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ASTRA FILM FESTIVAL ONLINE 2020

Accent pe documentariștii
la început de drum
În acest an, Astra Film Festival de
la Sibiu a avut din pricina pandemiei o ediţie hibridă, care a inclus
pentru prima oară relaxate proiecţii în aer liber găzduite de
Muzeul Satului și de Piaţa Mică între 4 și 13 septembrie (despre
care SDC a scris), precum și un
segment de proiecţii online, desfășurat între 16 și 25 octombrie. Și
secţiunile competiţionale au fost
modificate – secţiunea Internaţional a fost înlocuită de Voci
emergente ale documentarului, au
rămas secţiunile competiţionale
Europa Centrală &de Est, respectiv
România, iar secţiunea de film
studenţesc a fost amânată pentru
ediţia viitoare.

IULIA BLAGA

Premiul secțiunii Voci emergente
ale documentarului a plecat în
Danemarca la Sine Skibsholt, au
toarea lui Trăiască dragostea/
Long Live Love, film ce vorbește
despre relația complexă dintre o
mamă și fiica ei adolescentă, bol
navă de cancer de la vârsta de 4
ani. Dând permanent senzația că
aparatul de filmat e absent (pen
tru că personajele au apucat să se
obișnuiască cu el), filmul urmă
rește perioada în care, după ce ia
revenit cancerul avut la 4 ani, Ro
semarie (14 ani) se reinternează
în spital, reîncepe tratamentul cu
citostatice, apoi boala i se remite,
se reîntoarce la școală – totul

văzut prin prisma relației cu ma
ma, pe care o acuză că nu o iu
bește suficient sau cel puțin că nu
io arată destul.
Materialul e structurat pe ca
pitole cu titluri scurte (Bad Day,
Rude Day, Wedding Day), poves
tea avansând prin intermediul lor
până când dezvăluie finalmente
sursa conflictului: când Rosema
rie sa îmbolnăvit prima dată,
mama a fost atât de speriată că ar
putea so piardă, încât teama nu
ia dispărut niciodată, iar fiica o
simte ca pe o condamnare în alb,
aflată mereu în spatele oricăror
încercări de apropiere („Ești copi
lul meu și aproape team pierdut.“
„Dar nu mai pierdut. Care e pro
blema?“). Ocolind melodrama, cel
deal doilea documentar al lui
Sine Skibsholt arată că comunica
rea dintre mamă și copil e mult
mai subtilă și mai complexă decât
comunicarea verbală sau ges
tuală, dând de înțeles că relația
celor două personaje are șanse să
se vindece atâta timp cât amân
două conlucrează.
Din secțiunea Voci emer
gente ale documentarului a făcut
parte un alt film danez, care co
munică în oglindă cu filmul de
ficțiune al japonezei Naomi Ka
wase, True Mothers, despre care
vorbim pe pagina alăturată. Prin
Nu mă uita/ Forget Me Not, Sun
Hee Engelstoft, care a fost adoptată
la naștere, își lucrează propria
traumă urmărind mai multe mame
adolescente rezidente ale centrului
Aeshuwon de pe insula Jeju din
Coreea de Sud. În acest centru spe
cializat, fetele sunt aduse de regulă
de părinții care nu le lasă să păs
treze copiii și stau acolo până nasc
și decid ce fac cu copilul. Galeria
de personaje feminine se comple
tează cu angajatele centrului. În
frunte cu directoarea, acestea au
mult tact în felul în care abordează
problema împreună cu tinerele
sau cu părinții. Ca întrun film de
ficțiune, replicile lor par foarte
bine scrise.
Realizat în cinci ani și pe baza
50 de interviuri în viu sau prin te
lefon, Să vorbim despre adulter/
Talking about Adultery, realizat

de regizoarea cehă Bára Jíchová
Tyson și inclus în aceeași secțiune,
pleacă și el de la o experiență per
sonală. După ce a fost amanta
unui bărbat însurat de care sa în
drăgostit la câțiva ani după ce a
rămas văduvă, regizoarea vrea să
înțeleagă mai bine nu adulterul,
cât trădarea și să demonstreze că
monogamia e o tâmpenie, însă
discutând cu oamenii a primit pă
reri foarte diferite, iar filmul sa
modificat pe parcurs, regizoarea
schimbânduși și ea opiniile.
Ea ilustrează aceste interviuri
anonime printrun fel de instalație
popart cu mâini care manevrează
și asamblează fotografii de familie
cu capete tăiate – fotografii din
colecția familiei (unul din bunici a
avut o relație cu secretara cu care
a și ales să trăiască), cărora le
adaugă transcrierea unor conver
sații (pe Facebook, probabil) pe
care regizoarea le are cu un miste
rios personaj masculin, ale cărui
întrebări o fac să gândească altfel
materialul. Ca întrun film de fic
țiune, discuția despre adulter și
trădare se termină până la urmă
bine: regizoarea și misteriosul
american se cunosc în viu, se căsă
toresc, iar azi sunt deja de cinci ani
împreună și au și un copil. (Aviz
amatorilor: nu trebuie să faci un
film ca să pui destinul în mișcare,
ci să miști ceva, să faci curat.).
Despre o poveste de dragoste
e vorba și în Josefin & Florin, de
Ellen Fiske și Joanna Karlberg,
unde o suedeză care se îndrăgos
tește de un cerșetor român, odată
cu el se căsătorește și cu toată fami
lia de rude care vin să stea la ei sau
să le ceară bani prin telefon. De
semnat Cel mai bun film în sec
țiunea România (desfășurată în
segmentul openair al festivalului)
și disponibil și pe segmentul on
line, Josefin & Florin demontează
simplu prejudecățile despre dife
rențele de clasă socială, de rasă ori
de vârstă. În modesta, dar primi
toarea locuință de la țară a cuplu
lui, Josefin (care e cu 14 ani mai în
vârstă ca Florin) prezidează cu un
zâmbet larg micile evenimente ale
existenței – hrănirea porcului,
Crăciunul, socrul care ascultă

manele la mansardă după ce vine de
la cerșit, soțul care dispare o vreme
în România pentru a se reîntoarce
după ce realizează că iubirea lui e
mai puternică decât stresul cu limba
suedeză și dificultatea de a găsi de
lucru. Unele scene sunt atât de fru
moase de parcă ar fi fost imaginate
de un scenarist, cum ar fi cea în care
Iosefin și Florin merg cu bicicleta să
caute în gunoaie și găsesc un aparat
electric nou, mâncare pentru porc și
flori aproape proaspete. Te iubesc,
spune Florin în drum pedalând spre
casă cu soția pe portbagaj și bună
tățile găsite în coș. Totuși, e nimic
mizerabilist în acest un love story.
Un alt titlu interesant din se
lecție, inclus în secțiunea Europa
Centrală & de Est, a fost Cazul Ma
kavejev sau procesul din sala de ci
nema/ Slučaj Makavejev ili proces
u bioskopskoj sali, semnat de sâr
bul Goran Radovanović. Filmul
folosește o înregistrare audio ine
dită, descoperită recent, a procesului
de demascare a filmului iugoslav
W.R.: Mysteries of the Organism/
W.R. – Misterije organizma de
Dušan Makavejev, care în 1971 fă
cuse senzație la Cannes, dar pe care
autoritățile de acasă se pregăteau
săl interzică pentru 16 ani (și pe
autor la fel). Goran Radovanović

folosește materialul audio drept su
portul unei reconstituiri la care îi
invită pe o parte dintre cei care au
luat cuvântul (firește, în favoarea
filmului, pentru că cei care lau
înfierat erau de regulă „simpli“
oameni ai muncii). Cei care au
apărat filmul ascultă azi înregis
trarea vocii lor, luările de cuvânt
împotriva filmului sunt reconsti
tuite cu actori, iar montajul inse
rează și fragmente din filmul care,
cu un curaj nebun folosea sexul
nedisimulat (invocândul pe psi
hanalistul Wilhelm Reich) pentru
a lovi în plin ideologia socialistă.
Curajul nebun al lui Dušan Maka
vejev, a cărui inteligentă pledoa
rie e păstrată pe bandă, na venit
din nimic. E impresionant să vezi
câți intelectuali invitați la acea
ședință au sărit în apărarea filmu
lui și a regizorului.
Astra Film Lab, găzduit de seg
mentul de industry al festivalului,
Astra Film DocTank, sa desfășurat
și el online, proiectele premiate ve
nind din Ungaria, România/ Ger
mania și România/ Canada. SDC

Premiile Astra Film Festival Online
Premiul secțiunii Voci emergente ale documentarului – Trăiască
dragostea/ Long Live Love (Danemarca), de Sine Skibsholt
Mențiune Specială – Și noaptea se va sfârși/ There Will Be No More
Night (Franța), de Eléonore Weber
Premiul secțiunii Europa Centrală & de Est – Atâta timp cât mai ai
brațe/ As Long You Still Have Arms (Germania), de Luisa Bäde
Mențiune Specială – Artă pur și simplu/ Pure Art (Polonia, Belarus),
de Maxim Șved

Premiile Astra Film Lab
Premiul de dezvoltare, oferit de HBO – Don’t worry, Sari! (Ungaria),
de Sari Haragonics
Premiul de postproducție, oferit de CineLab România – The Wedding
Operation (România, Germania) de Daniel Barnuti
Premiul Project Boost, oferit de Pitch the Doc – Lost and Found
(România, Canada) de Laurențiu Garofeanu
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Cannes-ul nu s-a mai ținut, dar
Les Films de Cannes à Bucarest da
IULIA BLAGA

Festivalul Les Films de Cannes
à Bucarest a fost afectat de
nesiguranța autorităților, care au
anunțat cu puțin timp înainte de
începerea lui ba că închid cinema
tografele din Capitală, ba că le re
deschid, pentru a le reînchide din
nou. Festivalul inițiat de Cristian
Mungiu și organizat de Asociația
Cinemascop împreună cu Voodoo
Films sa repliat pe ultimii metri
înaintea startului și a mutat o
parte din filme online (pe Orange
TV GO), programând altele pen
tru driveinul din Snagov și pen
tru spațiile în aer liber de la
Cărturești Verona și Fabrica
Grivița. În acest an însăși titula
tura festivalului a sunat puțin ciu
dat. După cum se știe, Festivalul
de la Cannes nu sa mai ținut în
2020, iar filmele a căror selecție
fusese anunțată au fost date pe la
alte festivaluri importante. Pro
gramul lea dat posibilitatea cine
fililor români să vadă filme
recente care nu au putut circula
în acest an din pricina pandemiei.
Secțiunea de industry a fost men
ținută, dar a trecut cu totul pe on
line. Ea a constat în tradiționala
întâlnire Managing Talents, care
sa concentrat acum pe ce înseamnă
pentru un actor un accent bun dacă
vrea să joace întro producție in
ternațională, precum și în deja
obișnuita vitrină WorksinPro
gress, unde 19 producții și copro
ducții românești aflate în post
producție au fost prezentate unor
agenți de vânzări și directori de fes
tivaluri importante din străinătate.
Cine a văzut în paralel și on
line filme de la Astra Film Festival
și Les Films de Cannes à Bucarest
a putut observa legături bizare
între ele, ca și cum cele două fes
tivaluri sar fi privit în oglindă.
Acest lucru ține de un gen de
coincidențe care nu pot fi expli
cate. Cea mai frapantă comuni
care sa produs între filmul ja
ponez True Mothers, realizat de
Naomi Kawase după cartea lui
Mizuki Tsujimura, și producția
daneză Nu mă uita/ Forget Me

True Mothers,
de Naomi Kawase

Not, realizată de Sun Hee Engels
toft și selecționată la Astra Film
Festival – amândouă vorbind
despre copiii din spațiul asiatic
dați spre adopție la naștere de ti
nerele lor mame.
True Mothers, care a fost se
lecționat inițial la Cannes, dar
care până la urmă a avut premiera
mondială la Toronto, pleacă de la
propria experiență de copil adop
tat a regizoarei. Naomi Kawase
șia explorat propriul trecut încă
de la primele filme (poate așa a și
ajuns la cinema), dar față de docu
mentarele Embracing (1992) sau
Katatsumori (1994), unde își căuta
tatăl ori vorbea despre relația cu
mătușa care a adoptato, acum
privește problema adopției și din
tabăra unui cuplu care adoptă un
băiețel, și din cea a unei tinere
care, după ce a rămas însărcinată
la 14 ani, pleacă șase ani mai târziu
săși recupereze copilul, realizând
că renunțarea la el ia dus numai
nefericire.
Trecând de la o tabără la alta,
povestea acumulează elipse tem
porale și flashbackuri încorporate
progresiv în narațiune, dar totul e
fluid și coerent, parcă ocrotit de
prezența discretă a celor trei perso
naje feminine care sunt trei modele
diferite ale aceleiași feminități a
cărei menire e să ocrotească viața.

Aceste personaje sunt Satoko (fe
meia de condiție bună, care iu
bește copilul adoptat ca pe pro
priul copil), Hikari (mama natu
rală) și Shizue (directoarea cen
trului pentru tinerele mame).
Amintind de filmele compa
triotului său, Hirokazu Koreeda,
Naomi Kawase păstrează în film
delicatețea și buna creștere speci
fice spiritului nipon, dar vine și cu
sensibilitatea feminină care o face
să înțeleagă intuitiv și legătura
dintre o femeie și mediul în care
trăiește (spațiul se transformă, se
curbează în jurul acesteia), și re
sorturile discrete care fac ca o fe
meie să rămână egală cu sine în
cele mai grele condiții.
La vérité, cel mai nou film al
lui Hirokazu Koreeda (cineastul
a luat la Palme d’or la Cannes
acum doi ani cu Shoplifters), nu
mi sa părut strălucit (deși a avut
cronici bune), dar e interesant
pentru a înțelege poate mai bine
cât de important e pentru unii
cineaști spațiul în care sau for
mat. La vérité e primul film pe
care Hirokazu Koreeda la reali
zat în altă țară (Franța), în altă
limbă (franceză, engleză) și cu ve
dete de talie internațională (Ca
therine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke). E o poveste de fa
milie, puțin autoreflexivă, despre

o vedetă de cinema plină de sine
(Deneuve) care e vizitată de fiica
sa, scenaristă la New York (Bino
che), soțul acesteia (Hawke) și
fetița lor. Relația mamăfiică e di
ficilă, fiica suferind din pricina
imposibilității mamei de ași ma
nifesta iubirea și a aerelor de ve
detă la care nu renunță nici în
cadru intim. Pentru că asistentul
mamei șia dat demisia, supărat
că na fost pomenit în autobiogra
fia proaspăt apărută, fiica se vede
obligată săși ajute mama la filmă
rile pentru un SF despre o femeie
care călătorește în spațiu pentru a
împiedica avansarea unei boli in
curabile, întinerind pe măsură ce
fiica ei (interpretată de personajul
lui Deneuve) îmbătrânește tot mai
mult. Prilej pentru mamă de a
avea, prin artă, insightul de care
avea nevoie pentru a redresa re
lația cu propria fiică.
Filmele lui Hirokazu Kore
eda conțin la un moment dat un
declanșator emoțional care re
glează conflictul și care poate fi
subversiv (ca în Shoplifters) sau
nu, dar aici el nu există. Necazul
spectatorului (sau poate e doar al
meu) e că nu poate săși scoată
din minte căi vede pe Deneuve,
Binoche și Hawke jucând cu entu
ziasm în filmul unui cineast pe
carel admiră, dar nereușind să
devină personajele. Marca lui Hi
rokazu Koreeda se pierde „in
translation“. Mutat din acvariul
lui nipon întro producție inter
națională nivelată, talentul lui de
a spune o poveste simplă cu mult
în ea se pierde înăuntrul unui
film care ar funcționa mai bine ca
satiră a unui mediu ultraegotist,
dacă nu sar dori mai mult de atât.
(Și Naomi Kawase a avut în 2018,
cu Vision, o tentativă sub aștep
tări de a folosi actori interna
ționali – coincidență, era tot cu
Juliette Binoche!)
Despre Thomas Vinterberg
nu am avut niciodată o părere gro
zavă, cu excepția excelentului său
debut, Festen (1998), realizat după
rigorile Dogmei. Am avut mereu
senzația că (excepție făcând Fes
ten) alege mereu un subiect inte
resant pentru a nimeri pe lângă,
prin niște erori de abordare care
țin mai mult de mentalitate decât

de iscusință ori de inteligență
dramaturgică. Dea lungul vre
mii, presa internațională la sus
ținut, ceea ce nu se mai poate
spune despre Another Round,
care na avut cronici prea bune
după premiera de la Veneția
2020. (Se pare că anul ăsta nu
sau prea făcut filme bune, după
cum nici legumele nu sau făcut
cum ar fi trebuit.)
În Another Round starul da
nez Mads Mikkelsen tronează pes
te ceea ce pare să fie un spinoff
după Vânătoarea/ The Hunt (de
Thomas Vinterberg, 2012) inter
pretând rolul unui profesor (de
astă dată, de liceu) care decide îm
preună cu alți trei colegi de cance
larie să depășească criza vârstei
mijlocii testânduși capacitatea
organismului de a face față băutu
rii. Luând de bună afirmația filo
sofului și psihiatrului norvegian
Finn Skårderud cum că în corpul
omenesc alcoolul lipsește în mod
obișnuit în proporție de 0,05%, ei
încep să consume zilnic alcool
(până la 8 seara, la fel ca Heming
way) și își dau curând seama că
orele le ies mult mai bune, că ei
devin tot mai populari printre ele
vii care oricum consumă și ei al
cool și că viața de familie se îm
bunătățește și ea.
Cum e de așteptat, experi
mentul îi transformă rapid în al
coolici și nu le rezolvă problemele
de fond, cum ar fi lipsa comunică
rii cu apropiații, singurătatea,
lipsa de încredere în sine. Deși nu
e de nivelul lui The Hunt și în
cearcă să demonstreze ceva ce e la
mintea cocoșului, Another Round
poate să ne trimită, dacă lam
văzut la pachet cu documentarul
Trăiască dragostea/ Long Live
Love, de Sine Skibsholt (de la
Astra Film Festival), spre o înțele
gere mai cuprinzătoare a societă
ții daneze sau a societăților cu un
nivel ridicat de trai, unde liberta
tea de care se bucură oamenii de
la vârste fragede are două tăișuri.
Degeaba înveți întrun liceu unde
poți scrie cu graffitti pe pereți și
unde poți folosi telefonul mobil
dacă școala nu te face liber și la
cap. Probabil că Vinterberg ar
vrea să spună asta, doar că nu
prea știe cum. SDC
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Scrisoare către José Saramago
Cartea Evanghelia după Isus
Cristos (traducere de Mioara
Caragea) a fost publicată la
Editura Polirom în anul 2012.

Dragă domnule Saramago, vă scriu
de la Lisabona. Chiar și aici a venit
sfârșitul lumii și acum supravie
țuim toți întrun epilog. Oamenii
nu se mai îmbrățișează, oamenii nu
se mai sărută, lasă distanțele între
ei, ca să se salveze de boală și de
moarte, deși moartea nu e cel mai
rău lucru care i se poate întâmpla
unui om. Nu putea fi altfel: trebuie
să fim prudenți și să ne ferim unii
de alții, dacă mai vrem să rămânem
în epilog și, mai ales, dacă vrem să
nu îi rănim pe alții.
Vă scriu de la Lisabona, au
trecut zece ani de când nu mai
sunteți decât în biblioteci, librării
și inimi, la Lisabona cerul e violet,
ca în ziua în care tâmplarul Iosif a
mers la soția lui, Maria.
Parcă și vântul e luminos, în
tocmai ca atunci, parcă și vântul

acesta luminos se multiplică și el
în lănci de aur cu care lovește și
străpunge norii și cerul e în sfârșit
eliberat, întocmai ca atunci, așa
cum neați lăsat scris că a fost –
nu cu adevărat, căci adevărul e și
el o poveste.
Vă scriu de la Lisabona, portu
ghezii îmi spun – uite, aici mânca
Saramago, uite, aici își bea Sara
mago cafeaua, uite, aici a scris întro
zi Saramago. Dar adevărul, adică
povestea, e că, de fapt, vau alun
gat, fiindcă nici măcar dumnea
voastră nu puteați fi profet acasă.
Merg prin Lisabona și caut
poezia și mă gândesc la cuvintele
dumneavoastră: e adevărat că sunt
lucruri pe care nici Dumnezeu nu
le înțelege, deși lea creat.
Nu altfel stau lucrurile și cu
scriitorii, e adevărat că sunt lu
cruri pe care nici dumneavoastră
nu leați înțeles, deși leați scris.
Merg prin Lisabona, îmi as
cult inima, mă reculeg la statuia
lui Pessoa și nu vă caut statuia,

mai ales că nici nu știu dacă există,
și nici nu are vreo importanță.
Cartea Evanghelia după Isus
Cristos a fost scrisă acum treizeci
de ani. Au trecut treizeci de ani și
încă nu am ieșit din deșert, dar
adevărul, adică povestea, e că am
uitat deja anul 1991. Alții sunt
vițeii noștri de aur acum.
Evanghelia după Isus Cristos
este o carte care e de partea oame
nilor, ceea ce nu se poate spune
despre Dumnezeu.
Merg prin Lisabona, mă gân
desc la tâmplarul Iosif, miar plă
cea să scriu întro zi o Evanghelie
după Iosif, dar asta probabil că nu
se va întâmpla niciodată. Și ce
dacă nu se va întâmpla niciodată?
Mă gândesc la tâmplarul
Iosif, pe care îl faceți complice la
crimele lui Irod, la uciderea prun
cilor, îi dați să ducă responsabili
tatea și vina și egoismul, crucile
dintotdeauna ale omului care are
pe pământ fii, ba chiar și ale celui
care nu are nici fii, nici fiice.

Cum e turcul, și epistolul
Din când în când cineva scrie cu
delicii despre faptul că poți fi un
scriitor bun, dar un om rău. Lu
crul e cunoscut – lichelele au ta
lent, zicea, parcă, Lovinescu –,
dar e adevărat și că școala din
totdeauna lasă impresia că auto
rii din manuale sunt niște
apostoli ai neamului.
Apoi absolventul află, de obicei
din surse la fel de monocorde, des
pre implicarea politică a unuia sau
a altuia, condimentată cu citatele
infamante potrivite, și se minu
nează că Malaparte și Céline, Sa
doveanu și E. Barbu au putut scrie
pagini extraordinare de literatură.
Sigur că oamenii ăștia trebuie
judecați fiecare în parte, nu la gră
madă, și numai de către cei care
cunosc întradevăr și literatură, și
istorie literară, și natura umană.
Dar recunosc că subiectul are
importanța lui: este neliniștitoare
lipsa de corelație între moralitatea
autorului și simfonia lui careți dă
viața peste cap, romanul lui zgu
duitor sau salata de vinete genială
pe care țio pune în față.
De aceea mă simt vinovat că

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
mă interesează mai mult două pa
radoxuri complementare. Întâi, că
mulți oameni minunați nu au
succes în scris. Acum, scrisul e și
el un meșteșug, și după cum fap
tul că ești un om bun ca pâinea
caldă nu înseamnă neapărat că
vei putea păstra liniștea în clasa
ta de liceeni, așa nuți garantează
nici că vei scrie bine. Mai e și fap
tul că scrisul are ceva oficial, care
îi face pe cei neobișnuiți cu el să
se autofalsifice întrucâtva, ca un
om care merge pentru prima oară
în oraș la fotograf și care, fără să
fie nici arogant, nici frivol, va
adopta, ca să se ridice la înălțimea
momentului – așa a văzut el că se
face la fotograf – o față care pare

să sugereze exact unul din aceste
defecte. Ai aceeași senzație stranie
citind scrisorile trimise de părinți
copiilor lor acum o sută de ani –
formalitatea lor nu înseamnă
că nui iubeau. Dar scrisoarea e
ceva serios și se asamblează con
form instrucțiunilor, ca să poată
funcționa.
Dar poate mai mult ca orice,
oamenii buni trec greu de momen
tul selecției manuscriselor. Îmi pot
imagina cam ce răspunsuri pri
mesc de pe la edituri. Cel care le
citește textele e trecut prin viață,
școlit în Franța și crede că nimic nu
e mai rău în literatură decât naivi
tatea. Romanul trebuie să aibă, în
opinia sa, dubii infernale la micul
dejun și fluxul conștiinței ziuan
amiaza mare. Finalul trebuie să
aștearnă, deși nu explicit, peste
toată intriga de până atunci, deja
suficient de apăsătoare, un strat
gros de zburare a minților. Or, bla
jinul nostru autor nu lucrează așa.
Nu zic că există vreo incompatibi
litate între romanul modern și bu
nătate, dar poate că bunătatea te
împiedică săți imaginezi răul –
deși nu te împiedică săl trăiești.

ANDREI CRĂCIUN

Aș vrea să vă întâlnesc doar
pentru a vă contrazice. Acolo, în ce
ruri, toți stau dea dreapta lui Dum
nezeu, voiați să stați dea stânga,
doar pentru a aduce puțin echili
bru în ceruri, așa cum nu se întâm
plă pe pământ. Sau cel puțin așa se
povestește că ați spus. De aceea vă
purtați inima la stânga și credeați
în egalitate, fie ea și de șanse.
Domnule Saramago, vă măr
turisesc: Evanghelia după Isus
Cristos nici nu ma scandalizat,
nici nu mia adus explozii în su
flet. Au fost, cum se spune, lucruri
mult mai rele pe pământ, la Hiro
shima, la Nagasaki și la Auschwitz,
și încă mai sunt.
O carte, chiar o carte mare cât
aceasta, nu poate să schimbe ceea
ce nu poate să fie schimbat, nu
poate deschide ochii care nu pot
fi deschiși, nu poate schimba cu
un rând povestea din Biblie, fiind
că povestea aceea e povestea de
care au nevoie urechile și inimile
și mințile celorlalți.

Merg prin Lisabona și mă gân
desc dacă întradevăr Tâlharul cel
Rău nu era de fapt cel bun și dacă
nu așa trebuia să termine de fapt,
cu Isus rugând omul săl ierte pe
Dumnezeu: Oameni, iertațil pen
tru că nu știe ce a făcut.
Dar Biblia a fost deja scrisă, a
fost scrisă o singură dată, și nu
mai poate fi scrisă din nou, iar
alte Biblii vin și trec și povestea
nu se mai schimbă.
La Lisabona e noapte, cerul e
fără stele, departe se vede silueta
unui Cristos enorm, de piatră, care
îmbrățișează apele și pământul și oa
menii și dacă neam apropia am
putea să vedem o oarecare tristețe pe
chipul acestei statui, dar de chipul
aceluia doar păsările se apropie. SDC

A doua mea nedumerire e le
gată de marii oratori care, obligați
să scrie, se întorc, orbi ca sobolii,
la limba de lemn. Și nu pentru că,
atunci când vorbeau, te pierdeai
în ochii lor. Nu, rareori marele
orator poate fi acuzat că fascinează
prin frumusețe. Secretul succesu
lui era prezența chipului vorbi
torului, adică participarea extra
ordinară a acestui chip și a între
gului corp la ceea ce el spune. (Nu
neapărat extraordinară prin vo
lum. La cei periculoși, poate fi
atractivă și o mutră de gheață în
contrast cu exortația tonitruantă.)
Această căptușeală fizică a discur
sului ne lipsește apoi din textele lor
și ar explica unde dispare magia.
Mai e și faptul că explozia verbală
a oratorului nu trece prin filtrele
aplicate textului citit pe îndelete.
Iar oratorul oferă întotdeauna nu
doar cuvinte, ci și un context sce
nic, o mulțime, profilatura unui
monument istoric, toate proptelele
din industria persuasiunii. Textul
citit însă e singura parte din lume
aflată sub lampă în momentul res
pectiv și toate resursele procesoru
lui critic îi sunt alocate.
Dar argumentez pe lângă su
biect. Întrebarea mea nu e de ce,
atunci când le citești, discursurile
par mult mai subțirele decât atunci

când le auzi. Ci de ce unii oameni
care vorbesc excelent aleg în scris
cu totul alte formule, până e
aproape imposibil să zici că e ace
lași om. Analogiile sclipitoare și
neortodoxe au devenit erudiție
cuminte, omul viu și direct este
acum legiuirea Caragea întrupată.
Exemplele din viața noastră de zi
cu zi, care te înveseleau sau te în
tristau dintro dată, au dispărut lă
sând în urmă doar un curs tipărit
de înțelepciune generală. Carei
explicația? Poate că explicația e
chipul absent al ascultătorului.
Unii dintre cei care au gură de aur
când vorbesc cu studenții sau cu
prietenii se blochează în scris pur
și simplu pentru că ei se mobili
zează doar pentru semenii lor în
carne și oase, nu pentru idei și
ideologie. Pentru ei, un public
potențial și abstract nu poate avea,
prin definiție, probleme indivi
duale cum sunt nevoile de cunoaș
tere sau crizele de conștiință. In
tervenția nu e deci necesară, iar
textul își pierde urgența.
Mai voiam să zic și că un amic
care îmi spunea câte un banc la fie
care întâlnire, făcândumă să mor de
râs, mia trimis de data asta un banc
nou întrun email. Lam citit și sin
gura concluzie posibilă e că nam
avut niciodată simțul umorului. SDC

CULEGĂTORUL DE HARFE
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Alți bonjuriști, alte tombatere
Cred că, din decembrie 1989 în
coace, nam fost niciodată atât
de dezinteresat de politică pe cât
sunt acum. „Dezinteres“ nici
măcar nu e termenul potrivit;
mult mai bun ar fi „lehamite“ –
sau, mai precis, o dezamăgire re
petată transformată în lehamite.
Nui vorbă, conștiință civică mia
rămas îndeajuns de multă ca să
votez la fiecare rundă de alegeri
locale, naționale sau cum or fi, dar
caut mai degrabă persoane, oa
meni în care să am încredere. Sco
tocesc pe internet, urmăresc bio
grafii, citesc comentarii, articole
de investigație... e complicat. De
mocrația e complicată.
Politica, mai ales cea româ
nească, nu e. Nu e nici măcar di
versă. E, din păcate, mai banală
decât ar trebui să fie. Doar naivi
tatea și entuziasmul alegătorului
au făcuto să pară altfel. Zeci de
ani am făcut împărțirea simplistă
între „buni“ și „răi“, cu „speranțe“

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

sau „neutri“ pe undeva pe banca
rezervelor, ca opțiune de avarie.
Pentru cei asemenea mie, FSN/
PDSR/ PSD a jucat permanent
rolul răilor din filme, cel al adver
sarilor atotputernici, care trebuie
învinși, fiindcă odată șiodată mai
învinge și binele. Cei buni erau
defunctul Partid NaționalȚără
nesc (CD), liberalii (întro formă
sau alta, că au avut, slavă Domnu
lui, nenumărate aripioare și pi
ciorușe), mai apoi Partidul Demo
crat, apoi – azi – iarăși liberalii.
Șiau mai fost – în rezervă, pentru

nehotărâți, după cum ziceam –,
încă din 1990, pentru cine mai
ține minte, PERul, MERul și alte
„er“uri, partidele ecologiste, din
tre care cred că pe unul lam votat
și eu cu naivitate prin 1992. Habar
naveam că ele erau doar niște pa
ravane micuțe pentru apropiații
mai puțin norocoși ai marelui
partid de stânga comunistă. Și,
desigur, mai erau și partidele et
nice, dintre care UDMRul a fost
cel mai constant în versatilitatea
lui nu prea morală.
Țin minte și acum – cum aș
putea uita? – explozia de entu
ziasm din 1996, din ziua victoriei
lui Emil Constantinescu, președin
tele cu un mandat, și a Convenției
Democrate, marea speranță a de
mocrației românești. Sau prima
victorie a lui Traian Băsescu, ce a
apărut avândul alături pe libera
lul și eternul juneprim Călin Po
pescuTăriceanu. Ei erau „cei buni“,
iar răul fusese învins. Victorieee!
Acum îmi zic cinic că încă mai

Cine decide soarta alegerilor
În această săptămână am mai
atins un prag, cel de 6.000. Nu
mărul cazurilor de COVID crește
mai repede decât neam fi
așteptat, iar întrebarea este dacă
vom mai avea alegeri parlamen
tare pe 6 decembrie. Cu cât ne
apropiem de data scrutinului, cu
atât lucrurile sunt mai încurcate.
Și devin mai nesigure.
În Europa, pandemia se agravează,
însă e adevărat că și numărul de
teste e mult superior celui înregis
trat în România. Franța a trecut de
45.000 de cazuri, iar Italia, Spania
și Marea Britanie au câte 25.000 de
bolnavi depistați zilnic.
În România numerele sunt încă
departe de ceea ce vedem în multe
state europene, dar remarcăm că vi
rusul e tot mai vioi și creează deja
probleme serioase în spitale.
Revenind la peisajul COVID
de pe continent, Franța și Marea
Britanie au anunțat că intră în ca
rantină timp de câteva săptămâni.
Vor urma mai mult ca sigur și alte
state. Posibil ca în funcție de gra
vitatea situației, restricțiile să fie
ridicate peste tot la începutul

lunii decembrie, mai ales că pe
final de an se întețesc vânzările,
iar banii se mișcă amețitor. Ni
meni nu vrea să piardă potul de
sărbători, când oamenii sunt mai
darnici și fac cadouri cu nemi
luita celor dragi.
România intră din 6 noiem
brie în campanie electorală, iar
timp de o lună candidații la par
lamentare vor colinda țara în
lung șin lat. PNL și președintele
Klaus Iohannis se află întro si
tuație aproape imposibilă. Libe
ralii vor alegeri acum, pentru că
altfel popularitatea guvernului,
după o iarnă ce se anunță cum
plită, va scădea vertiginos.
Pandemia e tot mai prezentă,
iar valul doi pare mult peste ceea
ce a fost în primăvară. Facem sau
nu alegeri? Intrăm în carantină
sau ne ținem de campanie cu
orice risc? Adevărul că e compli
cat de luat azi vreo decizie. Ni
meni nu știe cu precizie care ar fi
soluția ideală. Plus că nimeni nu
garantează că în primăvară si
tuația sanitară va arăta mai bine.
Ba dimpotrivă, nu este exclus ca
numărul de cazuri să fie mult

peste ceea ce intuim acum.
Cel care va oferi răspunsul va
fi sistemul sanitar. Nu Iohannis, nu
PNL, nici PSD. Dacă sistemul me
dical va ceda, amânarea alegerilor
devine o chestiune obligatorie.
Care este situația medicală în
acest moment? Paturile libere de la
ATI au început să se împuțineze, iar
panica pare să se instaleze în multe
unități medicale. Există o goană te
ribilă după ventilatoare, dar în
multe spitale telefoanele sună în
gol în căutarea unui loc. Sunt multe
orașe mari unde lucrurile au intrat
în scenariul roșu, iar fără măsuri
restrictive e greu de crezut că tabe
lul de la ora 13 va arăta mai bine de
la o zi la alta.
Adevărul e că nici autoritățile
nu știu exact care este calea de
urmat. Dacă apasă pedala restric
țiilor, oamenii se vor întreba pe
bună dreptate cum naiba stăm în
case, dar nu renunțăm la alegerile
parlamentare.
Limita sanitară poate fi cu
greu stabilită azi, dar limita bunu
luisimț nu poate fi depășită. PNL
nu poate întinde coarda electo
rală, pentru că de la un punct

vreo două victorii ca astea și
neam dus pe copcă. Dar lucrurile
se văd deja altfel. Între bunii și răii
care ni se părea nouă că se luptau
(sau poate chiar se luptau, ce știu
eu, dar pentru alte mize decât cre
deam noi) nu era mare diferență.
În prezent nu mai e nici una. Îm
bătrâniți, sastisiți, plini de sine, cu
discursuri la fel de găunoase și
concepții la fel de învechite, politi
cienii din garda veche au ajuns să
semene atât de mult unii cu alții,
încât pot sări dintrun partid în
altul fără ca nimeni să simtă vreo
diferență și cu atât mai puțin vreo
revoltă. Doctrine, ideologii, valori
sociale și morale, stânga, dreapta,
capital, etatism, protecție socială –
toates o grămadă de vorbe goale,
rostogolite de limbi greoaie, al
căror creier lâncezește cu o singură
idee în minte: puterea, puterea.
Garda veche (în frunte cu ac
tualul guvern liberal, de aceeași
extracție și cu aceeași mentalitate)
îmi amintește de tombaterele

încolo va avea doar de pierdut.
Deja oamenii nu dau semne că ar
fi atenți la mesajele electorale,
pentru că teama de COVID e pre
zentă la tot pasul.
În orice caz, PNL are un ghi
nion teribil. Na putut declanșa an
ticipate în primăvara trecută pen
tru că a lovit primul val. Erau doar
300 de cazuri pe zi pe întreaga țară,
cam cât se înregistrează azi în 24 de
ore în Iași sau în Cluj. Dar liberalii
nu aveau cum forța anticipatele,
pentru că românii erau mult mai
speriați în martie decât acum. Ni
meni nu știa atunci ce avea să ur
meze și dacă nu cumva scenariul
italian nu va năvăli peste noi.
La sfârșit de octombrie sun
tem la 6.500 de cazuri, dar, în ciuda
cifrelor tot mai negre de la o zi la
alta, oamenii nu dau semne că ar fi
peste măsură de speriați. Totuși,
ceva pare să se întâmple, iar curba
ascendentă de câteva săptămâni
bune nu arată că ne îndreptăm

Țărilor Române din prima jumă
tate a secolului al XIXlea, boierii
cu tabieturi orientale și concepții
asemenea, pe care îi ridiculizau
adversarii lor mai tineri, euro
penizații „bonjuriști“. Toată gale
ria de personaje arhicunoscute de
prin anii 1990, chiar 2000 și ceva,
are acest iz vetust, de mărginire
arogantă, în care băltește politica
românească de astăzi. În cei pri
vește pe noii bonjuriști, care se
coagulează cu greu întrun front
comun, fie căi zic USR, PLUS, naș
mai face greșeala să văd în ei salva
torii care nau fost în 1996 membrii
Convenției Democrate. Remarc
doar atât: pe cât e posibil în lumea
noastră stătută, încearcă să aducă
un suflu nou. Cu bune, cu rele, cu
entuziasm naiv uneori, cu orgolii
stupide în alte dăți, ei oferă măcar
șansa unei schimbări – de gene
rație, de mentalitate, de viziune.
Doar de nu sar tombateriza și ei. Că
semne sunt deja destule – cum ar
putea să nu fie? SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
spre calmarea pandemiei.
Nici nu e nevoie de Tătaru,
Rafila sau Cercel să ne spună că
urmează vremuri grele pentru
România. Problema e dacă siste
mul sanitar românesc va face față
provocărilor sau dacă nu cumva
se va gripa și va ceda.
Este tot mai clar că iarna nu
va fi una ușoară. Dacă însă alege
rile se vor muta în primăvară, PSD
și aliații săi ar avea libertatea să
voteze legi populiste, care ar șu
brezi nu doar punctele PNL, ci și
finanțele țării. SDC

Adevărul e că nici autorităţile nu știu exact
care este calea de urmat. Dacă apasă pedala
restricţiilor, oamenii se vor întreba pe bună
dreptate cum naiba stăm în case, dar nu
renunţăm la alegerile parlamentare.
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Elton John
Un prieten născut în 1943, mare
iubitor de rock, îmi povestea odată
pățania tatălui său, fără legătură
cu pasiunea noastră.
Bătrânul fusese proprietar înstărit
de pământuri pe lângă Hârșova,
făcuse frontul în ambele direcții și,
norocos, scăpase teafăr. După răz
boi, agoniseala i se confiscase, iar el
băgat la pușcărie fiindcă se împo
trivea colectivizării. Știa bine cui i
se datorează năpasta sa: Uniunii
Sovietice. După amnistia din 1964,
nu suporta să audă vorbinduse de
ruși, confundând poporul cu sis
temul de guvernare. Sa întâmplat
însă ca, prin decembrie 1974, aflân
duse între două trenuri, să intre de
frig la cinematograful din vecină
tatea Gării de Nord din București,
unde rula filmul Soarta unui om.
Sovietic. Nevoit să stea la căldură, a
privit fără să vrea. Și a fost așa de
impresionat de drama rusului,

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
încât până la moarte a tot povestito,
bulversat de ignoranța sa.
Ceva asemănător am pățit zi
lele trecute și pandeminăuce, după
ce am citit autobiografia numită Eu:
Elton John (traducere din engleză
de Cosmin Maricari, Editura Pu
blica – Victoria Books, 2020).
Mărturisesc fără jenă că nu ascul
tasem niciodată un disc al pianis
tului, deși mau gâdilat pe la ureche
mai multe dintre cele vreo 34 de
studio, nenumărate singleuri și
cine mai știe câte compilații. Corect

este să scriu că „miau trecut pe
lângă ureche“, fiindcă nam fost
atent la nici o piesă, cu toate că
mam străduit să fiu, cel puțin as
cultând variantele SACD editate în
surround (slăbiciunea mea). Me
moria depozitase, totuși, câteva
refrene sau pasaje bine ritmate.
Astfel că, parcurgând istoria lui Reg
Dwight, devenit Elton John prin
proprie voință, miau zbârnâit în
difuzorul virtual din cap fragmente
de Crocodile Rock, piesă care vâjâia
prin topuri acum mai bine de 45 de
ani. Ciudat sau nu, nam reținut
nici o frază din Candle In The Wind,
cel mai vândut single din istoria
muzicii, cum se știe. Terminând de
citit cartea și hotărât să nu vorbesc
despre ea la modul teoretic, să zic
așa, miam anulat alte audiții șiam
purces la... playerirea discografiei
eltonjohne, începând cu cel mai
recent: Wonderful Crazy Night
(2016, Mercury Records). Și mia
plăcut de la prima piesă! Aproape
tot! Uimitor, nu?
No să comit aici vreo analogie
deșteptănacă între soarta aprigului
combatant antisovietic și lâncezeala

mea rockeristică. Pot muri chiar
înainte să isprăvesc acest text, dar
nu din cauză că am avut vreo re
velație ascultând muzica lui Elton
John. Era destul de clar că succesul
fulminant nu provine din super
ficialitatea publicului. Știu, desigur,
că sunt și valori dincolo de pre
ferințele mele, dar nam bănuit că
un om atât de binecuvântat cu har
muzical are numeroase traume.
Arta, însă, fie cât de puțin valoroasă,

se plătește cu sânge, figurat vorbind.
Iar celebritatea mondială – oho!
Cine crede că superstarurile trăiesc
numai în răsfăț și petreceri, nare
decât să frunzărească această carte!
Încerc să nu sar calul cu vreo
apreciere exaltată: eu nam citit o
mărturisire mai sinceră, mai amu
zantă, mai obiectivă și mai nuștiu
cum decât a lui Elton John! Îmi vin
în minte confesiunile unor Rous
seau, Thomas de Quincey, Keith
Richards. Povești de adormit copii
frustrați intelectual! Elton John nu
scrie pentru public, ci pentru ași
salva sufletul, cum se spunea odată
în literatura pretențioasă. Că are
unul chinuit, păcătos, vicios, nu
doar că o recunoaște: de trei decenii
se străduiește să nu șil piardă com
plet. Din copilărie până la 70 de ani
a trăit coșmarul de a fi detestat de
propria mamă. Pe lângă asta, a fi
multimilionar furat de manager,
homosexual blamat că sa căsătorit
cu partenerul, drogat vindecat du
pă ce aproape capotase, tată de
copii născuți prin fertilizare de
mamăsurogat etc., etc. par fleacuri
nostime. SDC

teatru

ANUL XVI NR. 708
31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2020

www.suplimentuldecultura.ro

Silviu Purcărete 70
Am urmărit unul dintre cele mai
recente spectacole ale lui Silviu
Purcărete într-o reluare în cadrul
Festivalului Internaţional de Teatru
Sibiu (FITS) online. În 2017, artistul
a lucrat la Tokio Metropolitan Theater o versiune la Richard al III-lea,
un text clasic transferat într-o
cultură ce proiectează o cu totul
altă perspectivă asupra creaţiilor
bardului de la Stratford-upon-Avon.

repetițiilor izvorâse, inițial, dintro
curiozitate strict profesională:
cum face cel mai cunoscut și mai
solicitat regizor român în teatru și
operă pe diverse meridiane? Ce
taine ascunde stilul care duce la
atâtea minunății scenice?

În urmă cu niște ani am publicat
o carte despre universul scenic al
regizorului: Silviu Purcărete. Pri
virea care înfățișează. Editura Tea
trul Azi a reeditato recent, tirajul
inițial fiind epuizat demult, iar îm
plinirea a 70 de ani de viață, în pri
măvara aceasta pandemică, a fost
un motiv întemeiat editorial. Am
avut șansa nu doar să vizionez
foarte multe dintre spectacolele
regizorului, ci și să asist la repetiții.
Na fost deloc simplu. Nui place ca
intrușii, cei ce nu fac parte din
echipa spectacolului, să fie pre
zenți în etapele de pregătire.
A avea pe cineva așezat în
sală care să stea cu ochii pe tot ce
se întâmplă acolo până înainte de
seara premierei și să facă tot soiul
de notițe e perturbator. Oricât de
discret ar fi elementul acesta ex
terior fără aport creativ. Ar putea
deveni un martor incomod, un
factor suplimentar de stres pen
tru o grupare cu alcătuire tempo
rară care trebuie săși afle caden
ța și să funcționeze la unison întro
lună și jumătate – două, cât tru
dește împreună pentru un specta
col. Intenția mea în privința

Am simțit crisparea lui Silviu Pur
cărete și dilema în care dorința
mea dea intra în laboratorul său
lea declanșat. Își imagina, proba
bil, că voi fi genul băgăreț, care va
avea milioane de păreri. Sau, cine
știe, poate va vărsa în paginile de
mondenități ale presei informații
care, indiferent de natura lor, e
obligatoriu să rămână tăinuite,
pentru a nu disloca legăturile atât
de subtile și de dificil de forjat
dintre actorii din distribuție, din
tre aceștia și regizor, scenograf,
compozitor, coregraf, dintre ei și
tehnicienii de scenă sau meșterii
de la atelierele de producție.
Caracterizat de o infinită po
litețe, domnul Silviu Purcărete
amâna formularea unei încuviin
țări. Miera limpede, încă înainte
de ai vorbi, că nu bucuria va fi
starea cu care va primi cererea,
dar curiozitatea mea era atât de
mare încât eram dispusă să risc.
Ca să fructific în propriul avantaj
micul interval de derută, mam
grăbit să adaug că nici prin cap
numi trecea să rostogolesc vreo
vorbă despre ce aveam să văd
acolo. Și că mă voi strădui să fiu

ACCEPTAREA UNUI
RĂU NECESAR

cât se poate de invizibilă. Final
mente, cu un ton care exprima to
tala îndoială că avea să iasă ceva
bun din situația asta, a ridicat
ușor din umeri (moment în care
miam zis, „gata, atât a fost, mai
calc pe aici la premieră!“) și a re
plicat „Bine!“, ca atunci când știi
că nu ai altă variantă decât accep
tarea unui rău necesar.
ȘTIE EXACT CÂT DE BINE
I-A IEȘIT UN SPECTACOL
A fost fascinant să descopăr în
acțiune poetica regizorală a lui
Silviu Purcărete. Să văd cât de na
tural le stimulează colaboratori
lor creativitatea, cum reușește
săi implice pe toți întrun trava
liu de născocire comun. Cum lu
crează pe text, câte variante e în
stare să facă (de ordinul zecilor, cu
sute de decupări și rearanjări)
până ajunge la soluția dramatur
gică cea mai potrivită, mulată pe
distribuție. Cum îi duce pe inter
preți în zone de modelare de per
sonaj despre care ei înșiși nu știu
că sunt capabili. Cum citește din
mers situațiile scenice, le reconfi
gurează până la formula cea mai
apropiată de ceva ce există mai
întâi exclusiv în imaginația lui, dar
se transferă și se întrupează în spec
tacol. Cât de eficient comunică cu
cei din echipa consolidată (Dragoș
Buhagiar, Vasile Șirli), de multe ori
fără cuvinte, un tip de comunicare
cimentată în sezoane de activitate
împreună, în afinități artistice si
milare. Cum construiește celebra

vizualitate scenică, renunțând la
vorbe și mutând în imagine. Cum
eliberează fluxurile de idei și re
zolvări scenice. Cu un calm infi
nit, reluând de câte ori este nece
sar, fără încărcătură nervoasă in
utilă, cel puțin nu revărsată către
scenă.
Silviu Purcărete știe exact de
fiecare dată cât de bine ia ieșit un
spectacol. Nu e genul care se eu
forizează la ceea ce așază în scenă
numai și numai pentru căi mate
rializează gândurile. Are perspec
tivă critică și capacitate de dis
tanțare. La Tokio, cu Richard al
IIIlea a reabordat o temă atât de
actuală, a malversațiunilor pute
rii, neschimbată, iată de secole,
chiar dacă hainele ei scenice sunt
altele. 19 actori japonezi evolu
ează în această mizanscenă în

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

care revin elemente din estetica
lui: prezența corului, ca element
de contrapondere la personajele
princiale, muzica live susținută la
vedere de trei instrumentiști,
obiectele scenice cu putere evoca
tivă de genul pălării/ jobene, scau
ne etc. Un personaj tăcut, Shake
speare, interpretat de o actriță, îl
secondează în scenele esențiale ca
o umbră pe acest nou Richard,
care nu e deloc diform prin înfă
țișare, actorul are chiar o pres
tație foarte atletică, dar e mal
format sufletește și mental. Acolo
se află sursa răului. SDC
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INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA SPANIOLĂ DIN LIMBA ROMÂNĂ MARIAN OCHOA DE ORIBE

„Un traducător este,
în primul rând, un cititor“
Cunoscută de publicul larg ca traducătoare în limba spaniolă a unor
opere majore ale literaturii române, Marian Ochoa de Eribe este mai
presus de toate o mare admiratoare a culturii române, cu care a
avut ocazia să facă în mod fericit cunoștință în timpul când a predat literatură comparată la Universitatea „Ovidiu“ din Constanța.
DAN BURCEA

Ați fost invitată în două rânduri
la FILIT. Ce amintiri ați păstrat
despre festival?

„Experiența FILIT“ este una cu
totul și cu totul extraordinară.
Prima dată am fost invitată în
2014 și am rămas extrem de im
presionată și mia fost greu să
cred că un astfel de eveniment,
atât de îndrăzneț și ingenios, atât
de bine gândit și organizat, atât
de bogat în întâlniri de tot felul și,
desigur, atât de îmbogățitor pen
tru participanți, putea păstra ni
velul dea lungul anilor. Pentru
că, spre bucuria mea, am fost in
vitată și anul trecut și impresia nu
sa schimbat cu nimic. Dimpo
trivă, cred că experiența mea din
ediția anului trecut a fost și mai
interesantă și FILIT la fel de extra
ordinar, dacă nu și mai mult. Cum
sa exprimat după FILIT 2019 co
lega noastră Jarmila Horáková,
traducătoare de literatură ro
mână în limba cehă: „Cum am
putut trăi până acum fără FILIT?“.
Asta rezumă cel mai bine, după
părerea mea, cum trăim noi, tra
ducătorii, acest festival cu totul
special. Scriitori, critici, jurna
liști, colegi traducători de pretu
tindeni, un public motivat și
entuziast participant la lansările
de carte, interviuri, conferințe,
dezbateri, toate acestea nu pot fi
numite, nici descrise. Se numesc
FILIT și se numesc Iași. Pentru că
orașul Iași este fără îndoială un
element definitoriu. Orașul tră
iește acest festival cu o bucurie și
cu un angajament greu de găsit
în alte locuri. Asta e o parte

fundamentală a succesului și a at
mosferei FILIT. Ca profesoară de
liceu nu am cum să nu mă
emoționez când văd elevii și pro
fesorii lor urmărind cu atenție o
dezbatere sau o conferință.
Iubitorii de literatură vă cunosc
ca traducătoare și profesor de
literatură comparată. Am dori să
știm mai multe despre dumneavoastră, despre copilăria în
orașul natal Bilbao și despre primii dumneavoastră ani de studii.

Am avut o copilărie liniștită, pot
să zic că am fost o fată cuminte,
am învățat bine și mult de când
mă cunosc. Părinții mau dat la
școală destul de târziu – sunt un
copil al baby boomului anilor ’60
și nu prea erau locuri la școală –,
la vârsta de șase ani. Până atunci
am fost acasă cu mama și cu frații
mei mai mici. Mama ma învățat
să citesc la patru ani. Îmi amin
tesc foarte limpede de prima mea
carte: un cadou de la unchiul meu
cu poveștile lui Walt Disney. O
păstrez încă la mama acasă și au
citito și nepoții mei! De atunci nu
mam oprit, strângeam bani ca
sămi iau mai multe cărți, citeam
necontenit. Nu aveam cum să nu
aleg o carieră profesională legată
de citit, de literatură.
Am studiat Filologie la Uni
versitatea din Deusto, la iezuiți.
Imediat după absolvire am primit
o bursă predoctorală și am sus
ținut doctoratul în literatură
comparată în 1992. Lucrurile sau
complicat când am refuzat postul
oferit la Universitate, proiectul
meu profesional sa blocat brusc,
nu prea aveam unde să mă duc,
unde să predau. Am participat
atunci la un concurs pentru un

lectorat de limba și literatura spa
niolă în Europa de Est. Am câș
tigat postul la Universitatea Ovi
dius din Constanța. Așa a intrat
România în viața mea. Chiar ieri
mam întâlnit pe stradă cu condu
cătoarea mea de teză de doctorat
și am vorbit îndelung despre no
rocul meu: cine ar fi spus că visul
meu ratat de a preda la Deusto
sa deschis către un vis mult mai
interesant și mai plin cum este ca
riera mea ca traducătoare de lite
ratură română?
Care sunt autorii care
v-au transmis pasiunea
pentru literatură?

Nu pot să zic că a fost Walt Disney,
pentru că mă fac de rușine! Dar nici
nu pot să pomenesc un autor
anume. Copilă – sau adolescentă –
fiind, iam citit pe Dostoievski și
pe Jules Verne, pe Walter Scott și
pe Pérez Galdós, pe Shakespeare
și Molière sau pe García Lorca și
Stendhal.
Citeam fără filtru, așa cum
citește orice copil înnebunit de li
teratură. Întrun fel mie dor de
acest sentiment de libertate, de
lipsa de prejudecăți care ne cu
prind cu trecerea timpului și care
ne fac mai precauți, mai puțin cu
rioși în privința alegerilor noastre
literare. Acum avem mai puțin
timp la dispoziție și trebuie să
aplicăm un filtru oarecare...
Cartea care v-a impresionat cel
mai mult și pe care o recitiți?

Nu prea recitesc proză, doar tex
tele pe care le predau la școală. În
schimb recitesc poezie, mă întorc
mereu la poeții din generația ’27
de la noi – Cernuda, Lorca, Al
berti, Guillén, Salinas –, la alți

mari poeți spanioli din secolul XX –
Blas de Otero, Valente, Victoria
Atencia, Gil de Biedma – și la
poeți mai tineri, printre care Pilar
Adón ocupă acum primul loc.
Între 1993 și 1997 ați fost lector
de limbă spaniolă la Universitatea Ovidius din Constanța. Cum
ați făcut această alegere și ce a
însemnat ea pentru cariera
dumneavoastră universitară?

Am pomenit mai sus cum am
ajuns, în mod absolut întâmplător,
la Universitatea Ovidius. Am câș
tigat un post de lector în România,
dar mai erau și în Bulgaria și Li
tuania. A fost deci o întâmplare
minunată. Numi pot imagina

viața fără anii mei în România,
fără România, pur și simplu.
Cum v-ați adaptat cu iernile
constănțene pe malul Pontului
Euxin? Nu pot să nu evoc aici
Tristele și Ponticele lui Ovidiu.

Am aterizat la Arad în noiembrie.
Arad și nu București datorită ceții
care împiedica aterizarea la Oto
peni. Noroc că în avion era și
doamna ambasadoare, care nea
luat pe mine și pe lectorița din
Craiova cu mașina de protocol
până la București. Un drum mai
lung, desigur, dar și foarte intere
sant. Am văzut țara cu o privire cu
rioasă și deschisă la aventura care
tocmai se deschidea înaintea mea.
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Așadar, am ajuns tocmai când
iarnase pregătea să mă primească cu
brațele deschise. Până atunci eu nu
știam că poți simți cum îți îngheață
miezul creierului. Asta explică faptul
că am investit primul meu salariu
întro minunată căciulă de astrahan
pe care o păstrez și acum și cu care
mă întorc în România de fiecare Cră
ciun. Eu eram și sunt obișnuită cu
vremea ploioasă și umedă din nor
dul Spaniei, din Țara Bascilor, dar
acum ador și gerul, gheața, viscolul...
Recunosc oricum că e mai bine cu în
călzirea centrală decât fără, cum a
trăit săracul Ovidiu.
Dar oamenii, în societatea care
făcea atunci primii pași spre
democrație?

La început mam simțit foarte sin
gură. Nici nu se putea altfel. Dar
na durat mult. Norocul meu a
fost faptul că am ajuns întrun
oraș mai provincial și la o facul
tate mai nouă, recent înființată
atunci și pusă pe picioare de niște
oameni entuziaști și minunați,
conduși de Marin Mincu. Pentru
mine România este acest colectiv,
nu altceva. Am un imens respect
și o părere extrem de bună despre
ei și despre tot ce mau învățat.
Vreau să povestesc și o mică anec
dotă: eu tocmai fusesem în State
pentru ami scrie lucrarea de doc
torat. Vizitasem acolo câteva uni
versități importante în domeniul
meu și care, desigur, mau impre
sionat datorită mijloacelor lor.
Când am ajuns în România în
1993, la o facultate foarte modestă
cum era pe atunci Universitatea
Ovidius, am rămas absolut fra
pată de calitatea intelectuală a co
legilor mei, de capacitatea lor, de
munca în condiții de nedescris
(fără căldură, fără calculatoare,
fără hârtie de scris, fără lumină –
pentru că se furau becurile). Pri
ma mea reacție a fost: da, asta e cu
totul altceva, asta e o viața acade
mică și intelectuală cum nu am
găsit nicăieri...
Cum ați învățat limba română?

Am învățato pur și simplu, „pe
teren“. Cu colegii mei de la facul
tate. Am un oarecare talent pen
tru limbi străine și, mai ales, un
profund respect pentru limba fie
cărui om. Nu pot să stau întrun
loc fără să nu încerc să comunic în
limba respectivă. A durat cam
cinci luni până am rupto în
românește, mai ales la schimburi
lingvistice cotidiene, la piață, la
gară... Îmi doream să comunic cât
mai repede și cât mai bine, asta a
contat cel mai mult. Și voiam să
citesc literatură română, desigur.

Prima carte în română a fost una
a Hortensiei PapadatBengescu,
Concert de muzică de Bach.
Cum v-ați hotărât să traduceți
literatură română?

A durat destul de mult până
mam hotărât. Nu prea aveam în
credere în șansele mele de a con
vinge un editor. Eu stau la Bilbao,
un oraș mai provincial, și nu am
avut niciodată contacte în Madrid
sau Barcelona, unde se desfășoară
viața culturală și editorială spa
niolă. A fost insistența necru
țătoare a unei a colege din Uni
versitatea Ovidius care ma „for
țat“ să mă apuc de tradus.
În succesul meu a intervenit
iarăși destinul: chiar și fără con
tacte, am scris la câteva edituri și
tocmai una dintre cele mai impor
tante (PreTextos) a răspuns ime
diat. Manuel Borrás, editorul, era
îndrăgostit de opera lui Panait Is
trati de când era copil și îl citise
tradus din franceză în casa părin
tească. Nu îmi puteam imagina un
astfel de noroc. Am semnat un
contract pentru Moș Anghel și
Kira Kiralina. Asta a fost, așa de
simplu și așa de minunat.
Se poate cineva improviza traducător? Ce calități și ce
exigențe i se impun unei astfel
de persoane?

Un traducător este, în primul rând,
un cititor. Un cititor complex care
poate citi în extensiune și în pro
funzime. Trebuie să fie cel mai
bun cititor al unui text. Nu ajunge
o lectură superficială. Traducăto
rul este un fel de ceasornicar care
demontează un ceas ca săl mon
teze altfel.
După părerea mea, trebuie să
fie și un bun cunoscător al ambe
lor culturi și un profund specia
list în literatura proprie, pentru
că el urmează să introducă acest
artefact literar întrun orizont
nou, cum ar zice teoreticienii teo
riei receptării, prin care însuși
traducătorul se plimbă ca la el
acasă. Nu se poate altfel.
Care este, după părerea dumneavoastră, calitatea esențială
necesară unui bun traducător?

O cultură bogată, o sensibilitate
aparte pentru limbaj, pentru arti
cularea textului literar, pentru
funcționarea limbii, atât limba
maternă, cât și cea de adopție, mai
trebuie, desigur, multă răbdare,
pasiune... Actul de a traduce este
un fel de stare halucinantă, un
voiaj între limbi care provoacă o
bucurie greu de explicat cuiva
dacă na tradus.
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Ce vi se pare cel mai greu în
munca de traducere?

Mai mulți traducători se plâng de
lipsa de timp. Eu mă consider
foarte norocoasă: prima condiție
ca să accept un proiect este un
termen de predare lung. Eu lucrez
la liceu, nu sunt o traducătoare
fulltime, timpul meu e destul de
limitat. Din acest motiv vreau să
impun eu termenul meu. Altfel nu
accept, nu aș putea lucra în grabă,
fără să pătrund în carte, fără să
trăiesc în ea, forțată de stresul
predării manuscrisului...
În ce privește activitatea în
sine, desigur se întâlnesc difi
cultăți punctuale care țin de stilul
autorului, de diferențe culturale...
dar asta face parte din meserie și
din farmecul ei.
Ce satisfacții oferă în schimb?

Am spus mai sus că tradusul pro
voacă o stare care nu seamănă cu
nimic. Un traducător lucrează si
multan cu două limbi și două
texte care se întâlnesc și se înde
părtează întruna. Bine că măcar
am citit foarte recent o cărticică
extrem de lucidă a lui Edith Gross
man, o mare traducătoare de lite
ratură spaniolă în limba engleză,
care vorbește despre această stare
de halucinație legată de actul tra
ducerii. Nu prea îndrăzneam să o
mărturisesc cu glas tare, dar ea
mia deschis drumul!
Din 2009, v-ați dedicat aproape
în exclusivitate traducerii operei
lui Mircea Cărtărescu. De ce
acest autor și de ce acest
atașament față de opera sa?
Cum alegeți autorii și cărțile pe
care le traduceți?

Traducerea operei lui Mircea Căr
tărescu a fost un proiect propus
de Enrique Redel, editorul de la
Impedimenta. El lucrase la altă edi
tură înainte de ași înființa propria
editură și publicase deja De ce
iubim femeile. Când șia fixat cata
logul nou, sa gândit imediat la Căr
tărescu, deși nu prea bănuia care
urma să fie răspunsul cititorilor la o
operă atât de originală și am
bițioasă. Din acest motiv, prima
carte publicată de Impedimenta a
fost Ruletistul, care a apărut ca un
mic volum separat, ca o încercare
pentru a testa gustul cititorilor
spanioli. Critica și publicul au răs
puns întrun mod entuziast și asta
a și declanșat publicarea restului
operei, care se bucură de un succes
incontestabil atât la noi, în Spania,
cât și în America de Sud. Nu putem
uita, de altfel, că spaniola a fost
prima limbă străină în care a apă
rut Solenoid. Trebuie să recunosc

că eu aveam emoții mari legate de
apariția romanului, o carte atât de
complexă, atât de mare, atât de
ambițioasă din toate punctele de
vedere. Dar Solenoid a apărut în
septembrie 2017 și a intrat imediat
pe cele mai cotate liste printre cele
mai bune cărți ale anului. A fost o
bucurie imensă pentru toți!
Opera lui Mircea Cărtărescu
este atât de mare, încât nu prea
am cum să mă angajez la alte pro
iecte decât dacă e vorba de un pro
iect mai scurt și doar dacă editura
respectivă e dispusă să accepte o
colaborare pe termen lung.
Printre operele pe care le-ați
tradus să cităm mai întâi Kyra
Kyralina, Moș Anghel ale lui Panait Istrati și Romanul adolescentului miop și Gaudeamus de
Mircea Eliade. Ce ne puteți spune de această experiență?

Da, au fost primele mele traduceri
și îmi sunt foarte dragi. Când
mam hotărât să traduc sau să în
cerc măcar o carieră ca traducă
toare, citisem multă literatură din
perioada interbelică și cu asta am
vrut să încep. Toate cărțile de mai
sus au fost foarte bine primite, dar
sa ivit imediat proiectul legat de
Cărtărescu și deocamdată acolo
am și rămas! Pe de altă parte, Joa
quín Garrigós sa ocupat dea lun
gul anilor cu traducerea la noi a
operei marilor scriitori din aceas
tă perioadă, care e foarte bine re
prezentată în Spania.
O altă întâlnire presupun unică
este și cea cu romanele Tatianei
Țîbuleac. Ce ne puteți spune
despre aceasta?

Exact, cred că acest adjectiv, „uni
că“, definește cel mai bine cum am
ajuns să traduc cartea Tatianei
Țîbuleac. Cu prilejul târgului de
carte de la Madrid, dedicat în
2018 României, am găsit un arti
col în suplimentul cultural al zia
rului „El Mundo“ care prezenta
ultimele voci literare în limba ro
mână. Între aceste romane era și

Traducătorul
este un fel de ceasornicar care demontează un ceas
ca să-l monteze
altfel.
Vara în care mama a avut ochii
verzi, despre care nu auzisem în
că. O prietenă din România mia
confirmat că e vorba de o carte ex
traordinară. Când am ajuns în
iulie la Constanța, primul lucru a
fost să citesc cartea. Impactul a
fost mai puternic decât maș fi
așteptat, astfel încât lam sunat
imediat pe Enrique Redel și lam
amenințat că dacă el nu vrea să
publice Vara, eu oricum mă apuc
so traduc și îmi caut altă editură.
Răspunsul lui Enrique a fost tot
fulminant: „Dacă tu zici că e o
carte care merită, o public“. Așa
am ajuns la a șaptea ediție în Spa
nia și la nașterea „Fenomenului
Tatiana Țîbuleac“ în America din
Sud. Sunt foarte fericită, mă simt
în mare măsură responsabilă de
descoperirea la noi a acestei au
toare extraordinare.
Ce proiecte aveți în momentul
de față? Autori și cărți noi,
surprize?

Nu pot să mă plâng de lipsa de
proiecte! Mă ocup în primul rând
cu revizia celui deal doilea roman
al Tatianei Țîbuleac, Grădina de
sticlă, și a romanului Provizorat
de Gabriela Adameșteanu, cea din
urmă mia procurat o mare bucu
rie ca traducătoare. Am și semnat
deja contractul pentru Fontana di
Trevi, care urmează să apară, tot la
Acantilado, în 2023. Între timp, în
toamna lui 2021 o să publicăm și o
ediție foarte ambițioasă a poeziei
lui Mircea Cărtărescu. SDC

10

carte

ANUL XVI NR. 708
31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2020

www.suplimentuldecultura.ro

Maestrul decepțiilor
revelatoare
Cartea a treia din
Mica trilogie a marginalilor – Izgoniții – s-a
lansat acum un an, timp
în care am putut s-o
citesc și s-o rumeg pe
îndelete, știind că sigursigur voi scrie despre
ea: este deja cutumă să
întâmpin în cronici,
după puterile mele,
cărțile-vedetă ale lui
Vasile Ernu.

argumentând cu răbdare. Și a
scris. A tot scris cărți (inclusiv
pentru copii), articole, postări pe
blog, pilule pe Facebook... Toate
prejudecățile neoconilor dâmbo
vițeni iau servit drept combusti
bil polemic în elaborarea volu
melor în lucru. Dacă lam bănui că
a știut să profite de scandal, poate
că nu am greși; dar trebuie adăugat
că ripostele lui au fost întotdeauna
benigne, sapiențiale, în spiritul
unor valori umaniste indeniabile,
uitate poate prea ușor în actuala
Românie a darwinismului social.

FLORIN DUMITRESCU

Vocația sa de narator esopic este
poate cel mai bine exprimată în
Izgoniții, o scriere cu diverse fire
epice și numeroase personaje care
își împletesc destinele. În câteva
cuvinte, cartea urmărește modul în
care sau născut și au luat am
ploare mișcarea comunistă esteu
ropeană și sionismul (personificate
narativ de doi frați care se despart,
alegând să meargă pe căi diferite).
Poate că unei bune părți din publi
cul românesc de azi îi vine greu
săși închipuie că pionierii comu
nismului – resimțit, printre alții, și
de noi – erau niște tineri inocenți
și idealiști, victime ale unor perse
cuții istorice. Pasămite, numai no
uă nea fost greu, numai noi am
îndurat ce e mai rău... și ce e mai
rău e comunismul, nui așa?
Ei bine, nui chiar așa, ne spu
ne Vasile Ernu, maestrul decepțiilor
revelatoare, reușind să ne explice is
toria mare prin istoriile mici ale
unor personaje emblematice. Po
gromuri, revolte, violențe și mișcări
radicale se combină cu modă vesti
mentară, rețete de prăjituri, trucuri
de supraviețuire, snoave evreiești,
poezie revoluționară și multemul
te cântece: fiecare se reflectă în
toate celelalte; toate participă la
Zeitgeist, la mersul vremurilor.
În dialogurile dintre personaje,
între un flirt, un cântec de petrecere
sau o vorbă de năduf în idiș, se stre
coară ideologia, sub formă de dez
bateri, frământări sau lamentații.
Ernu continuă în stilul cu care șia
obișnuit cititorii, cel al povestirii mo
rale (sau filosofice), cu focus pe
conținut, pe valori și pe transmiterea

Am făcuto încă de la Născut în
URSS (2006) și Ultimii eretici ai
Imperiului (2009), când părea un
extraterestru în peisajul cultural
românesc, cel autosuficient, nom
brilist și provincial, lovit tocmai
în aceste metehne de către tână
rul și ireverențiosul eseist. Iam
comentat apoi primele două cărți
ale Trilogiei (Sectanții, 2015, și
Izgoniții, 2016). Nu am scris des
pre lucrările lui mai nișate, dar
am citat din ele în contexte mai
mult sau mai puțin academice.
A glosa pe marginea scrierilor
lui Ernu este pentru mine un pri
lej de a participa la reflecțiile cele
mai curajoase din spațiul public.
De fiecare dată când am făcuto,
mam simțit în avanpostul ideilor
care înrâuresc și influențează
realități, al teoriei care caută calea
spre politici sociale. Mam agățat
ca biciclistul de un camion, care
(dacă e să duc mai departe meta
fora) a căpătat în timp portanță și
gabarit culturalsocietal.
Astăzi, la vârsta maturității,
Vasile Ernu se așază tot mai bine
în rolul intelectualului public
care diseminează concepte, ex
plică sensuri, adesea sub formă
digest; și, în general, contribuie la
democratizarea participării deli
berative în republica ideilor.
În ani de trânte ideologice, în
care i sau agățat etichete precum
acelea de spion rus, stângist papă
caviar, restaurator comunist etc.,
Vasile Ernu a încasat zâmbind și

CARTEA ARE O STRUCTURĂ
NARATIVĂ NEAȘTEPTATĂ

ideilor; gen care distonează atât de
puternic cu tradiția prozei româ
nești din ultimele decenii, intere
sată (dacă nu obsedată) de textu
alitate și tropi de construcție nara
tivă. La acest capitol, Ernu a știut în
timp să se poziționeze alternativ,
etichetânduse ca eseist sau autor
de nonficțiune, categorii la care a
obținut prestigioase premii, fără a
constitui o concurență pentru pro
zatorii experimentaliști, textualiști
și „mașscriiști”.
Volumul Izgoniții vine însă cu
îndrăzneala de a tulbura acest
armistițiu. Cartea are o structură
narativă neașteptată: pornește un
număr de istorisiri cvasiindepen
dente, legate pe alocuri prin traiec
toria personajelor, pe care le cre
ionează atent, le aruncă în vâltoa
rea (uneori plină de suspans) a
acțiunii, acumulează tensiune die
getică, ne face să participăm afec
tiv la dezvoltarea eposului... pentru
a întrerupe apoi traseul și a trece
la următorul caz: de la Aaron la
Vladimir, de la un personaj real
(Urusov) la altul legendar (Fima),
de la Sașa la Sara; și de la Sara la
Ezra etc. Va reveni oare în punctul
unde nea lăsat?, te întrebi. Cum se
va lega de noua dezvoltare? Citești
pe nerăsuflate, vezi că paginile ți se
împuținează... Ce se va întâmpla?
Cum și unde se vor întâlni toate
aceste fire întrerupte?
CEL MAI DIDACTIC ȘI MAI
EXTROVERT SCRIITOR
ROMÂN CONTEMPORAN
Încă o dată – și de data asta cu brio –
Vasile Ernu se dovedește un maes
tru al decepțiilor revelatoare.
[SPOILER ALERT] Toate istoriile
rămân suspendate. Acțiunea por
nită la sfârșitul secolului XIX în
Certa osedlosti (teritoriul de
rezidență îngăduit evreilor) se
curmă în preajma lui 1917... pentru
ca apoi, brusc, să ne trezim în Istan
bulul contemporan. Cu aceea oca
zie aflăm, redate întrun alineat,
dramele nemaispuse ale persona
jelor principale, dea lungul cum
plitului secol XX: teroare, suferință,
deportări, extincție. Toate spuse cu
simplitatea relației dintre o bunică
și un nepot: „Ea povestea, iar eu
aveam în față un secol de istorie.
Simțeam în poveștile ei cum istoria

o ia îndărăt. Și, în același timp,
știam amândoi că nimic nu mai
poate fi la fel“ (p. 297).
Poate cel mai didactic și mai
extrovert scriitor român contempo
ran, poate cel mai manifest în in
tențiile demersurilor sale aucto
riale, ne lasă, de data aceasta, în fața
unei enigme: de ce această prăpa
stie istorică în corpul povestirii? O
figură analogică pentru hăul căscat
între idealurile tinereții veacului și
realizarea lor? Între umanitate și
pierderea ei? Un metaforic crater
de explozie semnificând spulbera
rea iluziilor? Sau poate o întreru
pere neașteptată și absurdă, ca în
filmele lui Hanecke, menită să ne
bruscheze în atașamentul pe care
ni lam format față de eroi; pentru
a ne scutura, astfel, opiniile prea
ferme, prejudecățile prea rigidi
zate? O sugestie a faptului că istoria
șia pierdut sensul, acela pe care
idealiștii și lau imaginat și lau ur
mat? „Noi (...) luptam pentru eman
cipare și drepturi, iar nepoatele
mele și toată generația lor (...) vor să
revină la ce a fost cândva, să renunțe
la toate drepturile câștigate (...) Ini
maginabil! Cum e posibil ca bunica
să fie anarhistă emancipată, iar ne
poata islamistă fundamentalistă?
Undeva am greșit profund...“ (idem).

Fiecare carte din tripticul
Marginalilor descoperă, grosso
modo, câte un corp nevăzut de
aisberg, din zonele inaccesibile
ale societății. Dar ne și furnizează
(pe lângă nenumărate alte idei,
considerații și teze) câte un mare
principiu simplu de enunțat, im
portant în referențialul concep
ției lui Ernu. Astfel, cartea despre
Sectanți ne spune că puterea he
gemonică poate fi înfrântă, nu
atât opunânduite public, cât ig
norândo și aneantizândo în
conștiință. Cartea despre Bandiți
(featuring pușcăriași, cerșetori și
teribilii hoțiînlege) ne demons
trează că sărăcia și violența sunt
generate de o violență mai mare,
cea a nedreptății sociale. Dar car
tea despre Izgoniți? Ce mare ade
văr, exprimabil în câteva cuvinte,
ne lasă? Probabil că răspunsul îl
găsim contemplândui acea mis
terioasă elipsă naratologică. Pri
goana, persecuțiile, nedreptatea
ca sistem funciar – statal chiar –
versus combustia idealurilor po
litice care li se opun pare să fie o
combinație explozivă, nimicitoa
re, fără soluții. SDC
Vasile Ernu, Izgoniţii, colecţia
„Ego-grafii“, Polirom, 2019
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Discurile lunii septembrie
CĂTĂLIN SAVA

Pe 22 septembrie sau decernat
premiile Gramophone pentru în
registrările de muzică clasică ale
lui 2020.
Deși câteva dintre discurile des
pre care am scris în această ru
brică pe parcursul anului se re
găsesc pe lista laureaților celei
mai prestigioase reviste britanice
de specialitate, nu voi comenta
nimic despre „înregistrările anu
lui“, pentru că și industria muzi
cală, asemenea celei cinematogra
fice, șia pus ochelarii de cal ai co
rectitudinii politice, încălecând
capra artei cu verzele egalității de
gen și alterității, mai importante
decât actul artistic în sine, acum,
în uvertura secolului 21.
Fără ierarhii calcălăreț, favo
ritele mele pentru prima lună de
toamnă pandemică sunt pur su
biective: trei albume cu interpreți
români, la care se adaugă încă cel
puțin două în octombrie. Parado
xal, toți pianiste și pianiști (!)
născuți în România, dar care au
ales săși trăiască zilele și arta sub
zări mai senine. Am detaliat deja
în două interviuri, sub genericul
„Toamnă pianistică românească“,
aici, în rubatoul din SdeC. Ur
mează și celelalte.
Bach Collegium Japan, Masaaki
Suzuki – J.S. Bach – St. John
Passion BWV 245, BIS Records,
4 septembrie 2020

Când turneul european din pri
măvară al Bach Collegium Japan
e anulat de primul val pandemic
COVID19, Masaaki Suzuki are
inspirația de a folosi sala și resur
sele Filarmonicii din Köln pentru
a înregistra aici, între 14 și 17 mar
tie, monumentalele Patimi după
Sfântul Evanghelist Ioan. Admira
bilii muzicieni japonezi, care de
mai bine de 30 de ani au făcut din
muzica lui Bach un adevărat cod
de onoare, își trăiesc propria dra
mă, una experimentată de toți
muzicienii ce șiau văzut în 2020
rațiunea de a fi sub semnul între
bării, prin anularea concertelor și
închiderea sălilor pentru public.
Sensul dramei vine din tem
poul urgent, inevitabil, ca un nor
peste întreaga muzică, de la intro
ductivul Herr, unser Herrscher
până la Ruht wohl, ihr heiligen Ge
beine, care aici nu mai e doar adu
cător de liniște. Impresionantă
incandescența recitativelor lui

RUBATO.
RUBRICA DE CLASICĂ

James Gilchrist, probabil cel mai
bun „Evaghelist“ în viață, dulceața
calmă a timbrului Hanei Blažíko
vá – sfâșietoare în Zerfließe, mein
Herze –, aparatul coral compact ca
o orgă și acompaniamentul or
chestral minimalist și eficient.
Igor Levit – Encounter, Sony,
11 septembrie 2020

Pianistul Igor Levit a traversat o
incredibilă călătorie interioară în
anotimpul COVID, când a ales să
ofere gratis 50 de recitaluri online
pe Twitter, unde se autodefinește
ca „cetățean, pianist, activist, om
și povestitor fulltime de bancuri
evreiești“, iar recitalurile The
House Concerts ale virtuozului
rusogerman au atins audiențe
impresionante.
Acest dublu CD e o selecție a
recitalurilor dictate aparent de im
pulsul momentului. Albumul e un
lung diminuendo, de la Bach/Bu
soni la Feldman, ca o ieșire trep
tată din lumea exterioară spre
interior, de la bogăția sonoră a
transcripțiilor bachiene la texturile
suspendate, inumane din Palais de
Mari. „Ceea ce leagă aceste lucrări“,
spune Levit, „este sentimentul întâl
nirii cu ceva sau cu cineva – cu
Dumnezeu, cu tine însuți, cu frica,
cu dragostea“.
Patricia Kopatchinskaja,
Giovanni Antonini, Il Giardino
Armonico – What’s Next Vivaldi,
Alpha, 11 septembrie 2020

Cel mai recent album Kopatchin
skaja nu are legătură cu pandemia

covidică și nenorocirile ei, dar ri
dică din nou problema receptării
muzicii contemporane: Vivaldi?
Minunat! Dar ce sar întâmpla cu
el dacă ar ateriza în 2020?
Conceptul e simplu: cinci
concerte Vivaldi intercalate de
scurte lucrări scrise la cerere de
cinci italieni contemporani, plus
un Bartók per flauto dolce. Nu e
avangardă, ci recontextualizare,
accentul e pe Vivaldi, nu pe cei
cinci, a căror muzică e punte su
plimentară și temă pentru acasă.
Venețianul e așa cum nu lați
mai auzit niciodată: viteză ameți
toare, forță atletică și cadențe care
depășesc cu mult stilul baroc – eu
aud Ciocârlia în Tempesta di
mare și găsesc absolut delicioase
pasajele de pură lăutărie moldo
venească în a doua mișcare a con
certului Il grosso mogul, întro
pură ornamentație Pat Kop, dar
care nu schimbă o notă din reci
tativul vivaldian. Mulți vor fi
șocați – albumul a primit și re
cenzii negative, primite cu mult
umor de violonistă pe rețele de
socializare.

prin onestitatea emoției: fiecare
notă, fiecare gest sunt autentice.
E iubită pentru trăirea intensă
a fiecărei apariții scenice, calitate
imediat recognoscibilă și pe Ani
ma Rara, unde soprana intră cu
ușurință în pielea personajelor,
fără a fi niciodată artificială. Des
tul de dificil întrun parcurs atât
de compozit, de la Puccini la Mas
senet, la Boito, Verdi și Mascagni,
dar cuceritor cu fiecare arie, prin
emoție, frazare inteligentă și un re
marcabil sens dramaturgic.
Discul e un omagiu adus so
pranei italiene Rosina Storchio
(18721945), prima divă a veris
mului, care a cântat multe pre
miere ale curentului, mai ales
Madama Butterfly – soprana al
baneză a susținut și un recital in
honorem Storchio, în februarie, la
Wigmore Hall.
Între cele 14 arii ale caleidos
copului verist acompaniate de
Orquestra de la Comunitat Valen
ciana și Andrea Battistoni, favo
rita mea e Ah! Il suo nome din
Lodoletta. Cu adevărat, Bravi!

Ermonela Jaho, Orquestra de la
Comunitat Valenciana, Andrea
Battistoni – Anima Rara, Opera
Rara, 25 septembrie 2020

Berliner Philharmoniker, Kirill
Petrenko – Beethoven •
Tchaikovsky • Schmidt • Stephan,
Berliner Philarmoniker ,
26 septembrie 2020

Pe Ermonela Jaho am văzuto întro
producție Butterfly, la Covent
Garden, cu Antonio Pappano, apă
rută pe DVD în 2018. Chiar dacă
nu e o voce mare, soprana alba
neză cucerește cu un timbru spe
cial, între fragilitate și putere, și

Îmi amintesc începuturile lui Pe
trenko la Berlin: mirarea cu care
jurnaliștii se întrebau încă din 2015
de ce Berliner, această limuzină de
lux a orchestrelor europene, are
nevoie de micuțul siberian cu bar
bă neagră și alură mistică, apoi cei

35.000 de oameni veniți la Poarta
Brandenburg, în 2019, să asculte
primul concert al Filarmonicii din
Berlin sub bagheta lui cu Simfonia
a 9a de Beethoven, o lucrare cu
care orchestra berlineză are multe
amintiri din epoca de aur Furtwän
gler – von Karajan.
Colecția inaugurală a prime
lor sale înregistrări cu Filarmo
nica din Berlin conține, pentru
mine, emoția pe care am trăito
atunci, la repetiții și concert, în
Simfonia cu Odă bucuriei, dar și a
cincea de Ceaikovski din al doilea
concert la Enescu, plus a șaptea de
Beethoven, a patra de Schmidt și
Music for Orchestra de Rudi Ste
phan. Bonus, în ediția Bluray o
„conversație“ cu dirijorul princi
pal al Berliner, despre filosofie,
muzică și viață. O colecție de păs
trat, pentru mai multe vieți.
Annie Fischer – Secrets,
Hungaroton, 11 septembrie 2020

Marile iubiri sunt mereu secrete,
chiar clandestine: acesta este un
dublu CD de colecție, pentru pa
sionații de „conserve“ istorice sau
pentru îndrăgostiții de marea pia
nistă Annie Fischer, și o poveste
fascinantă despre pasiunea cu
care oamenii iubesc muzica.
Foarte pe scurt, este vorba de
înregistrări realizate de fiziotera
peuta și antrenoarea de gimnas
tică ritmică Anna Dévény (1935
2017), o melomană care a urmărit
toate aparițiile pianistei în Unga
ria, de la începutul anilor ’70 până
la moartea sa, înregistrândui clan
destin toate recitalurile și concer
tele pe un magnetofon. Acest du
blu Hungaroton conține o selecție
dintre ele, din 1978 și 1981, Krei
sleriana și Fantasiestücke, op. 12
de Schumann și două sonate de
Schubert (la minor D. 845 și La
major D. 959) despre care nu se
credea că nu au fost înregistrate
vreodată, de Annie Fischer, cu
emoționanta Nocturna op. 27 nr. 1
în do# minor de Chopin bonus, pe
care marea interpretă obișnuia să
o cânte deseori ca bis.
Audiție plăcută! SDC
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Simona Goșu – Fragil
„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din volumul Fragil, de Simona Goșu, care
va apărea în curând în colecţia
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –
După ce a mâncat, fetița a ieșit în
curte. A luat scăunelul de sub
streașină și a dat roată casei, cu el la
subraț. A deschis portița care ducea
în grădină. Sa oprit lângă cazanul
imens, verde, plin ochi cu apă de
ploaie. A rezemat scăunelul de el și
sa urcat. Sa uitat la mulțimile ro
titoare de mormoloci. Ia împrăștiat
cu un băț. Șia cufundat mâinile în
apă și a prins câțiva, ia lăsat să se
prelingă printre degete. Lea urmă
rit mișcările rapide, ochii bulbucați
și ia strivit de peretele încălzit al
cazanului. Șia netezit fustița cu
palmele de câteva ori. Sa grăbit cu
scăunelul în brațe pe lângă tufa de
hortensii violete. A înaintat cu grijă
printre crinii albi și la rezemat de
gard, în dreptul bradului. A căutat
cu privirea printre flori, de la un
capăt la altul al grădinii, a apucat
sârma roșie dintre crăițe și, când a
ridicato, a agățat câteva petale por
tocalii. Lea tras dintre cutele sâr
mei și a urcat pe scăunel, ținân
duse de gard, sa înălțat pe vârfuri
și a atârnat cheia de stâlp. A coborât
cu grijă, grăbinduse pe lângă casă,
cu scăunelul în brațe.

Sa dus în leagăn și sa așezat cu
fața spre poartă. A rămas o vreme
acolo, cântând, fără să se legene.
Când a auzit un sunet de clopoței, a
fugit și sa lipit de poartă. A salutato
pe tanti Floarea, care ducea caprele
la pădure. Lea urmărit cum se îm
bulzeau, șia strecurat mâna prin
gard și a mângâiat un ied. A rugato
pe femeie săi arate biciușca cu care
mâna animalele. Vecina ia dato și
Alina a săltato ușor în aer, cerce
tândui împletitura de curele. Sa în
tors apoi în leagăn și, aproape de
prânz, a fugit în casă. A ieșit cu un
coșuleț roz, cu mânere, în care cul
case păpușa. Sa oprit în fața camerei
străbunicii. A ciocănit și a intrat cân
tând: Eu bat la ușa casei, așa și așa,
șimi lustruiesc pantofii, așa și așa.
Sa învârtit de câteva ori pe
loc, rotind coșul cu amândouă
mâinile. A rămas nemișcată, pri
vind calendarul cu sărbători reli
gioase; chenarul auriu cu roșu și
literele negre parcă îi săltau înain
tea ochilor. Dinspre pat, a răzbătut
un vaiet și fata a tresărit, încrun
tânduse. A pus coșulețul pe masă,
a scos păpușa și sa apropiat de
pat. Mica stătea lungită, cu o mână
pe frunte. Respira greu. Avea bas
maua desfăcută, întinsă sub cap,
iar părul alb și rar i se răsfirase pe
pernă. Alina sa așezat lângă ea.
— Așa ai tu părul, Mica? a în
trebato, aplecânduse.
Femeia șia dus mâna la piept
și a scâncit.
— Arde, arde, a îngăimat.

AUTOAREA
SIMONA GOȘU (n. 1976) este traducător, a absolvit Facultatea de
Limbi și Literaturi Străine, secţia engleză-română, la Universitatea
din București și un master de lingvistică aplicată și predarea limbii
engleze. În 2016 a urmat un curs de scriere creativă, organizat de
„Revista de Povestiri“, sub îndrumarea lui Florin Iaru și Marius
Chivu. A publicat proză scurtă în „iocan“, „Familia“, „Steaua“ și
pe revistadepovestiri.ro. Fragil este cartea sa de debut. SDC

CARTEA
„Cu aceste remarcabile proze de debut, Simona
Goșu nu datorează nimic tradiţiei literare de la
noi. Subiectele ei sunt pe cât de actuale, pe atât
de inedite, subsumate temei vulnerabilităţii fără
să facă vreo concesie așteptărilor sau sensibilităţii cititorilor: familii monoparentale depășite de situaţie, maternitate nedorită sau frici
neînţelese, copii lăsaţi la cheremul instinctelor

— Ce arde? a întrebat fetița și
a cercetat cu privirea deo parte și
de alta a pernei. Unde leai pus?
Mica gemea, cu mâna pe
piept.
— Arde tare, a rostit printre va
iete. Deschide geamul, deschidel.
— Nu arde nimic, a spus copilul
și a lăsat bebelușul pe pat. Nu des
chid nimic. Atât îți trebuie, să teaudă
mamaie. Nai supărato destul?
— Arde aici în piept, arde
tare. Să nu mă lași cu geamul în
chis, Ancuțo.
Fetița sa încruntat și sa ridicat.
— Plec, Mica. Nici nu mă mai
uit la mâinile tale.
— Nu mă lăsa, a rostit femeia
prelung.
Șia apăsat brațul stâng, în
timp ceși zbătea capul pe pernă.
— Cheamo pe maicăta, chea
mo, a spus cu glasul întretăiat.
— Nam cum, a răspuns scurt
fetița.
Șia luat păpușa. A ridicato,
a aruncato în aer. A prinso și a
culcato pe braț, cântândui: Am
o fetiță mică, așa și așa, și fumul se
ridică, așa și așa. Dădea din cap și
dansa cu ochii la jucărie.
— Cheamă iute pe maicăta,
cheamă! a țipat femeia cu mâna
pe piept.
— Eu bat la ușa casei, așa și
așa, șimi lustruiesc pantofii, așa
și așa, a continuat Alina, clătinând
din cap spre păpușă.
Sa oprit, șia țuguiat buzele
spre păpușă, sărutândo pe obraz.
— Cum so chem? Mama e la
București, Mica. Ești rea, ești rea,
ia repetat, legănânduse, fără să
o privească.
— Ancuțo, nu mam împăr
tășit, mamă, a șoptit bătrâna.
Își acoperise fața cu mâinile
și gemea.
— Tu plângi sau râzi, Mica? a
întrebat fetița, îndreptânduși
privirea spre ea.
A pus bebelușul pe masă și

sau al hazardului... Dramatismul situaţiilor fiind
egalat doar de fineţea cu care se desfășoară,
căci sunt mult calm în așteptarea cruzimii și
multă subtilitate în preajma răului. Cât despre
limbaj, rareori cineva a reușit să «taie» atât de
adânc, lăsând urme atât de puţin vizibile. Uimire,
plăcere și admiraţie – asta am simţit citind,
recitind și povestind și altora aceste povestiri,
printre cele mai bune scrise la noi în ultimii ani.
Un debut memorabil, care – cred – va marca
proza scurtă românească.“ (Marius Chivu) SDC

sa întors la bătrână. Ia desprins
mâinile de pe față și ia privit
atent chipul brăzdat. Ochii mic
șorați ai bătrânei au fixato, rugă
tori. Copilul ia pus mâna sub
bărbie și ia atins cutele de piele
moale.
— Știi că am văzut un om care
avea o mască ca fața ta? a zis
fetița, plimbânduși degetele pe
obrajii ei. Nuți curge nici o la
crimă, a mai spus, cu bărbia în
spre perete.
— Au, au, a țipat Mica, înfi
gânduși mâna în piept.
Nasturii cămășii i se desfăcuseră
și fata a tras repede pătura pe ea.
— Am pus eu cheia la loc,
Mica, să nu se mai supere mama
ie, dar tu ești rea. Are dreptate
mamaie, plângi întruna.
Sa ridicat și sa dus spre masă.
— Stai, fetiță, stai, a îngăimat
bătrâna printre suspine.
— Dacămi zici cum mă
cheamă, a spus copilul, întorcân
duse brusc.
— Ancuță, aprindemi lumâ
narea, nu mă lăsa fără lumină. Nu
mă lăsa, a rostit cu voce stinsă Mica.
Fata sa întors și sa oprit la
capătul patului. Sa aplecat spre
veioză și a aprinso.

— Atât și plec. Că tot rea ești,
a spus, așteptând lângă pat, cu
mâinile în șold.
— Sub pernă. Aprinde, aprin
de cum team învățat.
— Am aprins, uite, ia arătat
fetița veioza. Câte fac eu pentru
tine: am furat chibrituri, mam ju
cat cu focu’ și te mai scot și din ne
cazuri, a spus, desfăcânduși pe
rând degetele, ca și cum socotea.
Se plimba de la un capăt la
altul al încăperii. Șia încrucișat
mâinile pe piept și a continuat să
măsoare camera cu pași grăbiți.
Bătrâna gemea pipăind cu mâna
sub pernă. A dat să se ridice în
capul oaselor și a scos un vaiet pu
ternic. A început să rostească „Tatăl
nostru“. Fetița sa oprit lângă pat.
Șia strecurat mâna sub pernă și a
scos lumânarea.
— Dacămi zici cum mă chea
mă, țio dau, ia spus Alina, spriji
nită de noptieră.
O privea pe străbunica ei ți
nând lumânarea în mână. Bă
trâna se căznea să întoarcă capul
spre pernă, rostind cu glasul în
tretăiat rugăciunea. Fetița șia
pus o mână în șold, legănânduse.
— Ajutămă, fetiță, a îngăimat
Mica. SDC
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Live pe Facebook: Nora Iuga,
Adela Greceanu și Vlad Zograﬁ
despre romanul Hipodrom
Joi, 19 noiembrie, ora 19.00, Edi
tura Polirom lansează live & on
line, via ZOOM, pe pagina de
Facebook a editurii (facebook.
com/polirom.editura/), romanul
Hipodrom de Nora Iuga, apărut
de curând în colecția Fiction Ltd.
Lansarea va prilejui un dialog al
autoarei cu Adela Greceanu și
Vlad Zografi.
Copilăria, tinerețea și senec
tutea sunt cele trei borne pe care
este construit bildungsromanul
Norei Iuga, povestea unei vieți ce
a gravitat mereu în jurul Hermann
stadtului, orașul nespuselor bucu
rii, dar și al marilor tristeți. Aici
începe povestea fetiței Nora, în in
terbelic, cu prieteni și jocuri, cu
lecții la școala ursulinelor și sași

care își păstrează tradițiile cu
strictețe și, mai ales, cu Jovis, calul
alb din vitrina lui Schuster ce ia

însoțit gândurile toată viața. Tot
aici revine mai târziu ca tânără
profesoară la o școală cu predare
în limba germană în timpul regi
mului comunist și devine feblețea
elevilor, ceea ce o ajută să treacă
peste toate neajunsurile epocii. La
vârsta senectuții, deși locuiește la
București, gândul ia rămas la
același oraș al copilăriei. Hipo
drom, un roman cu puternice ac
cente autobiografice, aduce în fața
cititorilor o viață încercată, dar
presărată cu momente luminoase,
precum și slăbiciunea autoarei
pentru Sibiu și locuitorii lui, pe
care ia purtat în suflet mereu.
Nora Iuga sa născut pe 4 ia
nuarie 1931. Este poetă, prozatoa
re, traducătoare, membră a Uniunii

Scriitorilor din România și a PEN
Club. A publicat volume de ver
suri, printre care: Vina nu e a mea
(1968), Captivitatea cercului (1970),
Opinii despre durere (1980), Ini
ma ca un pumn de boxeur (1982,
2000), Piața cerului (1986), Dacti
lografa de noapte (1996, 2010),
Spitalul manechinelor (1998, 2010),
Autobuzul cu cocoșați (2001,
2010), Petrecere la Montrouge
(2012), Câinele ud e o salcie (2013),
ascultă cum plâng parantezele
(2016). Volumele sale de proză și
poezie au fost traduse în mai
multe limbi. A tradus peste 30 de
titluri din Nietzsche, Strindberg,
Celan, Jünger, Günter Grass, El
friede Jelinek, Herta Müller etc.,
dar și cărți pentru copii. În anul

2007 a primit Premiul „Friedrich
Gundolf“, oferit de Deutsche Aka
demie für Sprache und Dichtung,
Darmstadt.
La recomandarea președin
telui Republicii Federale Germa
nia, Joachim Gauck, în anul 2015
este decorată cu ordinul „Crucea
de merit“ în grad de cavaler.
În anul 2017, președintele Ro
mâniei, Klaus Iohannis, ia confe
rit Ordinul Național „Pentru Me
rit“ în grad de Comandor. La Edi
tura Polirom a publicat romanele
Sexagenara și tânărul (2004,
2012), Săpunul lui Leopold Bloom
(2007), Hai să furăm pepeni (2009,
2015), Harald și luna verde (2014,
2016) și Lebăda cu două intrări
(2016, 2017). SDC

Lansare live & online: De la Golania la #rezist.
Jurnal civic 2017-2019 de Ruxandra Cesereanu
Luni, 9 noiembrie, începând cu ora
18.00, Editura Polirom lansează
live & online volumul De la Golania
la #rezist. Jurnal civic 20172019 de
Ruxandra Cesereanu (Polirom,
2020). Lansarea va prilejui un dia
log al autoarei cu Simona Rednic,
Anca Hațiegan și Filip Odangiu.
Dialogul va fi moderat de Va
sile HoteaFernezan și transmis
via ZOOM pe pagina de Facebook
a Editurii Polirom: facebook.com/
polirom.editura.
La aproape trei decenii de la
mişcarea civică Golania din Piaţa
Universităţii, în 1990, a apărut miş
carea #rezist, cu proteste ce au cu
prins întreaga ţară, declanşate
împotriva schimbărilor în justiţie
dorite de coaliţia coruptă aflată la
guvernare. Acesta este jurnalul
personal ţinut de Ruxandra Cese
reanu în perioada 20172019, când
sa implicat activ în protestele din
Cluj, fiind adesea printre oamenii
care au ieşit în stradă. Trei ani de

vâltoare socială şi politică în ţara
noastră sunt sintetizaţi în acest jur
nal, evidenţiind cele mai aspre mo
mente de criză, dar şi micile victorii
care au păstrat vie speranţa protes
tatarilor şi iau ajutat să „reziste“
până la destrămarea coaliţiei de
guvernare din 2019. De la Golania
la #rezist conturează caruselul de
emoţii şi reacţii prin care a trecut
autoarea în timpul protestelor, ase
menea celor cu care a împărtăşit
dorinţa de trezire civică a Româ
niei şi de apărare a unor principii
fundamentale pentru democraţie.
„După ce am văzut cu ochii mei
manifestaţiamaraton din Piaţa
Universităţii şi am auzit discursu
rile din balconul Universităţii, reac
ţiile mulţimii, cântecele, spiritul
parodic, umorul, rugăciunile co
munionale, ceva sa trezit definitiv
în mine. Acelui ceva eu îi spun con
ştiinţă morală. Era o energie nouă,
de observator lucid şi combativ, im
plicat în ceea ce se întîmplă în ţara

sa. Acel ceva ma făcut să mă pres
chimb întrun actant civic din 1990
încoace, chiar dacă miau rămas ta
bieturile de spectator. În latura mea
sociopolitică sunt mai degrabă un
raisonneur şi, în mod cert, o ana
listă a mentalităţilor. Piaţa Univer
sităţii 1990 ma făcut să fiu aşa ceva,
ma marcat definitiv şi definitoriu,
de aici mi se trage meteahna de co
mentator, acesta a fost începutul.“
(Ruxandra Cesereanu)
Ruxandra Cesereanu este
poetă, prozatoare, eseistă. Profe
sor la Catedra de literatură com
parată a Facultăţii de Litere din
Cluj, face parte din stafful Phan
tasma, Centrul de Cercetare a
Imaginarului, de la Cluj, în cadrul
căruia susţine ateliere de scriere
creativă în poezie, proză şi scena
riu de film. Este redactorşef la
revista de cultură „Steaua“. Dintre
volumele de poezie şi proză ale
scriitoarei publicate pînă acum
amintim: Zona vie (poeme, 1993);

Purgatoriile (proză scurtă, 1997);
Oceanul Schizoidian (poeme, 1998,
2006); Tricephalos (roman, 2002,
2019); Veneţia cu vene violete.
Scrisorile unei curtezane (poeme,
2002, 2017); KorePersefona (poe
me, 2004); Naşterea dorinţelor
lichide (proză scurtă, 2007); Coma
(poeme, 2008); Angelus (roman,
2010); California (pe Someş)
(poeme, 2014, 2015); Scrisoare
către un prieten şi înapoi către
ţară (poemmanifest, 2018, 2019).
Zece din cărţile sale de poezie şi
proză au fost traduse în engleză,
italiană, maghiară, bulgară. La
Editura Polirom a mai publicat:
Decembrie ’89. Deconstrucţia unei
revoluţii (2004, 2009); Gulagul în
conştiinţa românească. Memoria
listica şi literatura închisorilor şi
lagărelor comuniste (2005); Ne
bulon (proză scurtă, 2005); Co
munism şi represiune în Româ
nia. Istoria tematică a unui fra
tricid naţional (coord., 2006);

Năravuri româneşti. Texte de
atitudine (2007); Un singur cer
deasupra lor (roman, 2013, 2015;
prima carte de proză realistă a
autoarei); Panopticum. Eseu des
pre tortură în secolul XX (2014);
Fugarii. Evadări din închisori şi
lagăre în secolul XX (2016). SDC
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Cărți și ﬁlme lungi
în era lipsei de atenție
Cultura actuală trăiește o eră a produselor de dimensiuni
epice în care totul, de
la cărți la ﬁlme și podcasturi este caracterizat de dimensiuni
tot mai mari, scrie
„The Guardian“.
Filmele, de la Tenet la A fost odată
la Hollywood și la blockbustere
precum Avengers, depășesc con
stant două ore. Cărțile sunt și ele
tot mai groase, de exemplu ulti
mul roman al lui J.K. Rowling are
900 de pagini. Lungimea filmelor
și cărților crește, paradoxal, întro
eră în care, se spune, capacitatea

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

de atenție a scăzut dramatic, scrie
„The Guardian“.
O analiza simplă a cărților re
compensate cu premiul Booker în
anii ’70 arată că romanele nomi
nalizate aveau în medie 248 de pa
gini. În anii ’80, dimensiunea lor
medie a crescut la 294 de pagini,
iar în anii 2000 la 372. Anul trecut,
cărțile nominalizate aveau, în me
die, 530 de pagini.
„Uneori cărțile lungi merită
efortul“, spune scriitoarea Val
McDermid, „dar mare parte din
aceste producții par autoindul
gente și au nevoie de o editare se
rioasă“. Scriitoare crede că vina
aparține editorilor, fie că aceștia
au mai puțin talent în a redacta
cărțile, fie că se bazează, pentru
încasări, pe autori care ajung atât
de mari încât nimeni nu mai are
curaj să le reproșeze ceva. Studiile

arată că numai anul trecut, în Ma
rea Britanie, 70% din încasările
de pe urma literaturii au provenit
de la 10 la sută din scriitorii en
glezi pe care editorii în menajează
în exces.
Un alt motiv pentru cărțile tot
mai lungi pare a fi felul în care citi
torii cumpără și consumă cărțile.
Audiobookurile, de exemplu, și căr
țile electronice încurajează oamenii
să abordeze volume mai mari.
Podcasturile, foarte populare
astăzi, mai ales cele independente,
par și ele a crește în durată. Multe
dintre episoadele unui podcast
mai mici de o oră înregistrează
mai puține descărcări. Cele mai
lungi, dimpotrivă, par a crește în
preferințele consumatorilor.
La fel, filmele de cinema au de
venit tot mai lungi. „Unele dintre
ele sunt realizate de cineaști ma
turi, cu mare grijă pentru ceea ce
produc și pentru care lungimea
unui film este un mesaj estetic. Pe
de cealaltă parte sunt blockbus
terele a căror lungime se dato
rează altor motive, care țin de

dorința fiecărei francize de a în
trece tot ce sa făcut înainte“,
spune Duncan Carson, de la Inde
pendent Cinema Office.
În același timp, celebrul regizor
Stephen Frears spune că e norocos
că a crescut întro eră în care „se
credea că durata optimă a unui
film era de 90 de minute“. „Numă
rul de minute peste 90 reprezintă
o măsurătoare a eșecului“, spune
Frears. „Ce sa întâmplat de atunci
este faptul că filmele au devenit
senzaționaliste. Filmele cu care am
crescut eu însă erau inteligente.“
E drept că evoluția tehnologiei
a schimbat foarte mult producția
cinematografică. „În anii ’70, re
gula era că trebuie să ai un motiv
foarte bun pentru a ține oamenii
la cinema peste 110 minute“, ex
plică editorul Mick AUdsley, care
a montat filme precum Armata ce
lor 12 maimuțe. „Pe vremea când
filmele erau turnate pe peliculă,
fiecare minut de film conta. La ca
pătul unei zi de filmare, montorii
primeau cam 30 de minute de ma
terial ce urma să fie redus la 23

minute de film. Odată ce sa trecut
pe digital, această problemă a dis
părut, iar montorii au la dispoziție
cantități uriașe de material filmat.“
Lungimea filmelor de mare
spectacol a crescut cu 9,9 la sută
între 1999 și 2018, iar mulți
specialiști cred că parte din vină
o poartă trilogia Stăpânul inelelor
care sa dovedit viabilă, în ciuda
unei lungimi totale de 11 ore. De
asemenea, popularitatea crescân
dă a producțiilor realizate pentru
serviciile de streaming pare să fi
obișnuit publicul să consume
filme și seriale tot mai lungi.
Trecerea la proiecția digitală a
schimbat și ea lucrurile. Astăzi, ni
meni nu mai este silit să transporte
role de film la cinematografe, mai
ales când majoritatea acestora fo
losesc proiectoare digitale.
Un film mai scurt este mai bun
pentru o singură sală de proiecție,
care poate difuza filmul de mai
multe ori. Problema însă dispare
în cazul multiplexurilor care au la
dispoziție mai multe săli și ale că
ror încasări, în Anglia de exemplu,
depind în mai mare măsură de vân
zarea de produse alimentare în
timpul spectacolelor decât de vân
zarea biletelor la film.
De aceea, în era multiplexuri
lor, blockbusterele o duc mai bine
decât filmele de artă, de exemplu,
care motivează mai puțini oa
meni să cheltuie bani pe popcorn
și sucuri. SDC
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PE SCURT
să fie autorizate să rămână des
chise în perioada de lockdown.
FISCUL ÎL IUBEȘTE
PE JAMES BOND

SCUMP ȘI SPECTACULOS
Editura Callaway din New York
lansează pe 1 noiembrie probabil
cel mai scump album de artă din
istorie— un album în trei volume
și 822 de pagini care costă 22.000
de dolari, un album ce prezintă
detaliile capodoperelor pictate în
Capela Sixtină în mărime natu
rală. Volumele, cu o înălțime de
60 de centimetri, strâng laolaltă
imagini la scara 1:1 a picturilor lui
Michelangelo, Botticelli, Ghirlan
daio etc., fotografii realizate de o
echipă de fotografi ce au lucrat
vreme de 67 de nopți pentru a
imortaliza, cu aparate digitale ex
trem de performante, fiecare de
taliu al Capelei Sixtine. Au rezul
tat 270.000 de imagini care,
asamblate, au dus la produsul fi
nal și ale căror culori „corespund
99,4% cu cele ale frescelor“. Întreg
tirajul acestui album spectaculos
este de numai 1.999 de exemplare.
VANDALIZĂRI ÎN SERIE
O sculptură din secolul al XIXlea
a fost descoperită acoperită de
graffitti întrun muzeu din Berlin.

Este o nouă victimă a unei serii de
vandalizări, peste 70, descoperită
în capitala Germaniei de la înce
putul lunii. Exponatele, de la ta
blouri la sculpturi și sarcofage
egiptene, scrie „Die Zeit“ au fost
stropite cu o „substanță uleioasă“.
FILMUL IDEAL DE
HALLOWEEN AL LUI
TARANTINO
În cursul unei ediții a emisiunii
Eli Roth’s History of Horror,
Quentin Tarantino a dezvăluit, în
ajun de Halloween, filmul său de
groază preferat. Acesta este, cum
era de așteptat din partea cele
brului cineast, o producție foarte
puțin cunoscută: Devil Times
Five, realizat în 1974, un „film ex
traordinar și destul de sărit de pe
fix“. Realizat de Sean MacGregor,
Devil Times Five (cunoscut și ca
People Toys) este un slasher ai că
rui eroi sunt patru copii psihopați
însoțiți de o călugăriță miste
rioasă. Filmul, redescoperit re
cent, la marcat pe Tarantino, mai
ales prin interpretarea actorului
Leif Garrett, care avea doar 13 ani
în timpul filmărilor.

SALVATĂ DE CITITORI
Strand, o celebră librărie din New
York, a cerut ajutorul clienților ei
pe Twitter după ce încasările au
scăzut dramatic ca urmare a cri
zei sanitare. Apelul lui Nancy
Bass Wyden, proprietara librăriei
inaugurate în 1927, a fost însă as
cultat de cititori. În numai un
weekend, librăria a primit 25.000
de comenzi ce au însemnat vân
zări de 200.000 de dolari. „Vreme
de peste 90 de ani, am supra
viețuit Marii Crizei, a două răz
boaie mondiale, deschiderii unor
lanțuri mari de librării și a mari
lor retaileri online. Dar criza pro
vocată de COVID19 riscă să ne
pună la pământ“, a declarat Nan
cy Bass Wyden.

de autori și de editori, care im
ploră autoritățile să privească
acest sector drept unul „esențial“.
Asociațiile profesionale care re
prezintă cele peste 3.000 de libră
rii independente invocă „extraor
dinarul apetit pentru lectură al
francezilor“, un apetit confirmat
și de faptul că, la anunțul noilor
măsuri, cititorii enervați au luat
cu asalt librăriile — fie pentru a
face „provizii spirituale“, fie ca gest
demonstrativ, comentează „Le Fi
garo“. „Lam auzit pe președinte
că suntem în război. Atunci de ce
să ne lipsim de cel mai bun bata
lion în lupta noastră cu obscuran
tismul?“, se întreabă criticul lite
rar François Busnel, autorul unei
petiții prin care cere ca librăriile

LUPTA PENTRU
SUPRAVIEȚUIRE
În acest timp, librarii francezi pri
vesc cu teamă viitorului, după re
centele măsuri de carantină
anunțate de președintele Macron.
Confruntate cu un nou lockdown,
librăriile cer un statut special, de
mersul librarilor fiind susținut și

Conform al unui raport redactat
de un think tank britanic numit
TaxWatch, se pare că firma EON
Production, care produce filmele
cu James Bond, a primit scutiri de
taxe de 120 de milioane de lire
sterline, în ciuda enormului suc
ces financiar al filmelor cu agen
tul 007. Chiar și ultimul film din
serie, care încă nu a fost lansat,
beneficiază de scutiri de 47 de mi
lioane de lire.
În același timp, numai filmul
Skyfall a avut încasări de 1,1 mi
liarde de dolari, dar acestea nu
sunt înregistrate în Anglia, ci în
SUA. „Este perfect legal“, spune
„The Guardian“, în baza legii Film
Tax Relief din 1007 care propune
un „ajutor de 20 de procente din
80 la sută din cheltuielile eligibile
realizate în Marea Britanie“ pen
tru un film care să fie certificat
„culturally British“ de către Bri
tish Film Institute. „Dar, când vezi
ce probleme a provocat pandemia
sectorului cultural, te întrebi dacă
a da zeci de milioane unei francize
atât de rentabile este o bună uti
lizare a banului public“, comen
tează George Turner, directorul
TaxWatch. SDC
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Despre suferința trăirii
Nu știu alții cum sunt, dar mie
îmi place să văd filme online. De
mulți ani așteptam să primesc
linkuri în loc să pierd vremea
spre și la cinema, unde să văd de
multe ori un film mediocru și să
mă enervez pe cei care stau pe
telefon în timpul proiecției.
Nimic mai plăcut decât o pătură
pe tine, picioarele în încălzitorul
electric, popcornul (de casă) în
brațe și posibilitatea să mai poți
opri filmul când te plictisești.
Viața online e mai mult decât su
portabilă dacă ai curte & grădină
și o poți combina cu cărți fizice
(sic!). Cu Jurnalul lui Rilke, de
pildă, pe carel citești cu reținerea
că pierde enorm prin traducere
până când îți trece prin cap că
poate mai important ca nuanțele
exacte ale gândurilor lui Rilke
tânăr (poate că nici el nu știa tot
timpul ce voia să zică) e altceva.
Că nu lungile discuții de la 1900
„despre viață și frumusețea trăi
rii“, sau „despre veșnicie și de ce
ne simțim înrudiți cu veșnicia“
sunt importante, ci faptul că în
seara lui 3 aprilie 1900 (întro zi
de marți) a căzut „prima ploaie
călduță de primăvară“ sau că în
seara zilei de 6 septembrie 1900,
când Rilke sa plimbat pe lângă
Worpswede, bătea vântul.
Fascinația memoriilor și a
jurnalelor nu stă, poate, doar în
evenimente punctuale, ci în tapi
seria pe care ele o construiesc îm
preună cu detaliile aparent neim
portante, tapiserie care ne dă

IULIA BLAGA
FILM
sentimentul că trecutul continuă
să existe în altă parte și că poate fi
invocat oricând, făcândune, cum
zice Rilke, să „ne simțim înrudiți
cu veșnicia“.
O să revin altădată la memo
rii & jurnale, dar acum mă duc la
un documentar care are premiera
pe HBO GO în 19 noiembrie 2020
și care mi sa părut foarte intere
sant. Crazy Not Insane, realizat de
oscarizatul documentarist ameri
can Alex Gibney și inclus în Se
lecția Oficială de la Veneția 2020,
reface cariera psihiatrei ameri
cane Dorothy Otnow Lewis, care
încă din anii ’70 a început să lu
creze cu delincvenți juvenili, încer
când să înțeleagă rădăcinile vio
lenței. Lewis (care e specială fie și
pentru că are acasă o „pisică Gil
lette“) a ajuns să consulte criminali
în serie pasibili de pedeapsa cu
moartea (pedeapsă încă în vigoare
în 25 de state americane), inclusiv
pe Ted Bundy, Arthur Shawcross
(care a fost executat în 1991 pentru
uciderea a 11 femei) și Mark David
Chapman (care la ucis pe John Len
non în 1980, dar cazul acestuia din
urmă nu e discutat în film). Și

Licitație pe minus
Domnul Ilie Bolojan a stârnit un
puternic val de mulțumire pu
blică în momentul în care a
anunțat că intenționează să con
cedieze jumătate din angajații
Consiliului Județean Bihor. Mai
ales eu, care locuiesc la aproxima
tiv șase sute de kilometri, mam
simțit răzbunat. Optzeci și șase de
bugetari ar urma să nu mai stea
degeaba pe banii județului.
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Aveam așa, un fel de strângere în
spate de fiecare dată când mă gân
deam la faptul că aparatul adminis
trativ al C.J. Bihor este supradimen
sionat. Îmi imaginam un ibric de
cafea cu cinci cozi, cărat de cinci se
cretare, toate neamuri între ele și
afine ale unuia din cei opt șefi ad
juncți ai biroului de plantat pan
seluțe județene bej. Pentru cele
albastre există un alt birou, cu ad
juncții, secretarele afine și cozile de
ibric aferente. Ibricul este, în mod
evident, achiziționat prin atribuire
directă și a costat cât un Logan.
Când eram aproape hotărât să
îmi fac un tatuaj cu chipul domnului

Robert De Niro a solicitato săi
faciliteze cunoașterea unor crimi
nali atunci când se pregătea pen
tru Cape Fear (de Martin Scorsese,
1991).
Lewis susține că nu există „na
tural born killers“. „Criminalii nu
sunt născuți, ci făcuți”, pentru că
aproape toți delincvenții juvenili
violenți cu care a lucrat, precum și
criminalii în serie pentru care a
depus mărturie fuseseră supuși
violenței și abuzurilor în copilărie.
Dacă au și o problemă neurolo
gică a creierului și tendința spre
paranoia, aceste persoane pot
ajunge să comită acte îngrozitoa
re, dar atunci ele nu ar trebui uci
se, ca în Evul Mediu, ci închise în
instituții de specialitate unde nu
mai pot face rău altora și unde pot
fi studiate pentru a preîntâmpina
apariția altor criminali.
Lewis nu a prea avut succes
cu teoriile ei – de aici și filmul
care pune accent și pe pedeapsa

capitală aplicată adesea unor per
soane care nu sunt conștiente de
ce au făcut (interesant că statele
americane unde se menține pe
deapsa cu moartea au o rată mai
mare de morți prin violență).
Lewis spune că mulți din crimina
lii în serie pe care ia consultat su
fereau de tulburare disociativă a
identității (odinioară numită tul
burare de personalitate multiplă),
care se manifestă inclusiv prin
depersonalizare și derealizare.
Probabil că societatea are ne
voie să se convingă că unii oameni
se nasc răi, neputând asimila
ideea că oricine poate deveni cri
minal în serie dacă sămânța vio
lenței e plantată printrun abuz
din copilărie și o defecțiune de
„hard disk“. Unul din puținii cri
minali care au reușit so sperie pe
Dorothy Lewis nici măcar nu e
considerat criminal. E un călău
profesionist care călătorește din
stat în stat pentru a executa pe
depse cu moartea, dar care pare
psihopatul perfect. Nare nici o
remușcare, susține că nu simte
nimic atunci când ucide, că ar
putea ucide pe oricine, dar după

fiecare execuție simte nevoia să
picteze (el nefiind pasionat de pic
tură). Picturile lui îți ridică părul
de pe mână, cum spune Lewis.
Sunt singura fereastră spre inte
riorul tulburat al acestui om care
șia făcut o meserie din a ucide.
Documentânduse în privința
lui Ted Bundy, Lewis a descoperit
că, pe lângă posibilitatea să fi avut
tulburare disociativă (unele scri
sori le semna cu numele bunicu
lui cu un scris care nu era al lui), a
fost și un copil nedorit. Bunicul
din partea mamei (care era foarte
violent) a duso pe mama lui, du
pă ce ia dat niște pastile săi pro
voace avortul și nau funcționat, la
o instituție unde să nască și să dea
copilul spre adopție. Ulterior sa
răzgândit și a acceptato pe fata
necăsătorită acasă cu copilul, sub
promisiunea să spună lumii că e
copilul lui și că ea e sora. Când Ted
Bundy avea 3 ani, o mătușă la
surprins noaptea în camera ei cu
cuțite în mâini, zâmbind în timp
ce le așeza în jurul ei pe pat.
Cam asta e povestea de azi, des
tul de terifiantă, dar merita spusă.
Data viitoare vom fi mai zglobii. SDC
© HBO
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fast food

Crazy Not Insane,
de Alex Gibney

Bolojan în locul celui al regelui
spartan Leonidas în timp ce dă o
palmă cu piciorul mesagerului
persan (neam cu șeful de la achi
ziții) și îl aruncă întro gură de ca
nalizare din curtea C.J. Bihor, aflu
despre existența noului meu idol.
Este vorba despre domnul Romeo
Dunca, recentul ales președinte al
Consiliului Județean CarașSeve
rin, care a declarat că va concedia
nu mai puțin de cinci sute de
angajați. Dintro dată domnul Bo
lojan știe cât de mic începe să fie.
Este la mintea cocoșului că în
tatuajul meu nu mai e loc de șeful
bihorean decât în postura de me
sager persan, fiindcă nici măcar
nu era vorba chiar de jumătate
din personal, optzeci și șase de
cumetri tot ar fi rămas la masa lui.

Or domnul Dunca ar urma să con
cedieze inclusiv ansamblul de
muzicanți, pe care iar obliga săși
cânte reciproc, în bublic, un ultim
recviem. Ce desfătare poate fi mai
mare pentru urechile contribua
bililor decât să audă cum picură
din trompete ultima salivă plătită
de la buget? Miar plăcea să văd
chiar și o procesiune, în centrul
orașului, în cadrul căreia celor
cinci sute să le fie rupte reverele
hainelor, ca un fel de rușinoasă
degradare militară. Iar undeva,
întrun colț de esplanadă, să plân
gă de invidie domnul Bolojan.
E dureros ca pe străzile din
Oradea să se vorbească despre de
cizia curajoasă a domnului Ro
meo Dunca. O soluție pentru repa
rarea imaginii ar fi ca la C.J. Bihor

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
să fie angajați șase sute de noi
salariați, toți frați, cumnați și
verișori, la care Ilie Bolojan să se
răstească, de față cu presa, încă
din prima zi de lucru, apoi săi
concedieze. Dar asta repede, fiind
că luni dimineață am programare
la Castor. SDC

